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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 ), у даљем тексту ЗЈН и члана 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. 08/03-001/17 од 03.02.2017.) и Решења о образовању Комисије за јавну
набавку ( бр. 08/03-001/17-001 од 03.02.2017.), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку електричне енергије
на Електронском факултету у Нишу
ЈН бр. 001/17
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

На основу члана 57. став 1. и став 2. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 68/2015), наручилац

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Александра Медведева 14, Ниш 18000
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН 001/17
у отвореном поступку бр. 001/17 за јавну набавку електричне енергије и позива
понуђаче да поднесу своју понуду у складу са конкурсном документацијом.
Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда.
Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева
14, Ниш.
Интернет страница: www.elfak.ni.ac.rs
Врста наручиоца: Државна својина - Установа.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Врста предмета: Добра.
Предмет јавне набавке: Електрична енергија, бр. набавке 001/17.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 (електрична енергија).
Партије: Предмет набавке није обликован по партијама.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Избор између достављених
одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума ''најнижа
понуђена цена''.
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Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може подићи:
лично у просторијама Универзитета у Нишу, Електронског факултета у Нишу,
Александра Медведева 14, 18000 Ниш;
-

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

-

или са веб сајта). www.elfak.ni.ac.rs

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе 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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство
финансија,
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине,
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике,
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе до 10.03.2017. 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
10.03.2017. године до 09:00 часова.
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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:
Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
10.03.2017. године са почетком у 09 часова и 30 минута у просторијама на адреси
наручиоца : Александра Медведева 14, Ниш 18000, 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 којима 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.
Контакт: Радица Станковић, службеник за јавне набавке- radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца………………. Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
Адреса……………………………….. Александра Медведева 14, Ниш
ПИБ…………………………………….. 100232259
Матични број ……………………...07215240
Шифра делатности……………. 85.42
Интернет страница……………. www.elfak.ni.ac.rs
2.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 001/17 су добра - електрична енергија.
4.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.
Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка Није у питању
резервисана јавна набавка.
6.
Напомена уколико се спроводи електронска лицитација Не спроводи се
електронска лицитација.
7.

Контакт (лице или служба)

Радица Станковић, службеник за јавне набавке, radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 001/17 су добра - електрична енергија. Ознака из општег
речника набавке : 09310000
2.

Процењена вредност јавне набавке

15.000.000,00 динара без ПДВ-а,
3.

Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
4.

Врста оквирног споразума

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1.

Врста и количина добара

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период октобар 2015.
- октобар 2016. године из Табела 1 , (у прилогу).
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).

2.

Врста продаје
Стална и гарантована

3.

Техничке карактеристике

У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012)

4.

Квалитет добара

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима
испоруке електричне енергије
5.

Капацитет испоруке:

Према Табели бр. 1 (у прилогу).
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6.

Период испоруке:

Од тренутка склапања уговора до 25.03.2018. године - од 00:00 h до 24:00 h .
7.

Место испоруке добара

Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на средњем напону.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141.
став 5. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1)
Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен и
2)
Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
8.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне документације.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Прилози:
Табела бр. 1 – процењена количина електричне енергије за 2017. годину, на
бази потрошње из периода октобар 2015. – октобар 2016.

Активна

Јануар

Фебр.

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септем.

Октобар

Новем.

Децем.

УКУПНО

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 виша
тарифа (kWh)
Активна
енергија нижа
тарифа (kWh)

Укупна процењена активна енергија kWh
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)
Да 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)- Лиценцу за трговину електричном енергијом на
тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та
лиценца још увек важећа.
1) 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).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
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1) Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у
било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом
(уверењем) Оператора преносног система.

1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
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.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Напомена:
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.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:

1)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна
затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна
казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и
Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа. Дозвола мора бити важећа.
1) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона у делу који се односи на непостојање
забране делатности - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио
минимално једну трансакцију.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
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поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне
услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.Наведена изјава, уколико није дата на српском
језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.

Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача.
2.

Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, Александра Медведева
14, 18000 Ниш
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - електрична енергија, ЈН бр. 001/17 - НЕ
ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 10.03.2017. године до 09:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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 д ана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
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Понуда мора да садржи:
•

Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

•

Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде

•

Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене

•

Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора

•

Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди

•
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
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 обликован по партијама.
4.

Понуда са варијантама
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.

Начин измене, допуне и опозива

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева бр. 14, Ниш, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН БР. 001/17 НЕ
ОТВАРАТИ" или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - електрична енергија, ЈН БР. 001/17 НЕ
ОТВАРАТИ" или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - електрична енергија, ЈН БР. 001/17 НЕ
ОТВАРАТИ" или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - електрична енергија, ЈН бр. 001/17НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

6.

Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7.

Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
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•

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

•

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

•

понуђачу који ће издати рачун,

•

рачуну на који ће бити извршено плаћање,

•

обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуда
9.1.

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре
(рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на
основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују
испоручене количине електричне енергије.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2.

Захтев у погледу места и рока испоруке добара

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на средњем напону, у свему према табели 1 конкурсне документације.
Период испоруке од тренутка склапања уговора до 25.03.2018.године од 00:00 h до 24:00
h.

9.3.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
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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.
9.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5.
Закона о енергетици
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано :
''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања
снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:
1)
уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2)
уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.''
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, у колико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141.
став 5 Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1)
уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2)
уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.''
10.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима без пдв-а.
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

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
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 001/17

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
I

Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:

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 поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14.

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца
Универзитет у Нишу,Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш,
електронске
поште
на
e-mail
aleksandar.janjic@elfak.ni.ac.rs
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, или факсом на број 018/588-399 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 001/17. ''
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. Додатна објашењења 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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. Додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза понуђача који 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 ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена".
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити
уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача
купца из предмета ове набавке (средњи и ниски напон).
19.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
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).
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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.
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.
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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:

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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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана прe истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.________ од ________ 2017. године за јавну набавку електричне
енергије, ЈН број 001/17.
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде):

А) САМОСТАЛНО Б)
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
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Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкојпонуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди
од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара - електричне енергије, ЈН 001/17:
Опис предмета јавне
набавке

Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом.

Понуђена јединична цена

РСД/kwh + трошкови наведени у обрасцу
структуре цене

Рок и начин плаћања

Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни
месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене
количине електричне енергије коју испоставља добављач
(Снабдевач) на основу документа којим наручилац (Купац)
и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене количине
електричне енергије.

Период испоруке

Од тренутка склапања уговора до 25.03.2018. године од
00:00 до 24:00

Место и начин испоруке

Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем напону

Рок важења понуде

дана од дана отварања понуда

Датум

Понуђач

М. П.
Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен између:
Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, улица Александра Медведева14,
ПИБ100232259, матични број 07215240, број рачуна:840-1721666-89, назив банке: Управа
за трезор, кога заступа проф. др Драган Јанковић, декан ( у даљем тексту КУПАЦ) и
( Снабдевач)_____________________________________ ,са седиштем у____________
улица____________________, ПИБ___________________ матични број____________ , број
рачуна______________________________________________________, назив банке:
______________________________, које заступа директор_____________________( у
даљем тексту СНАБДЕВАЧ )
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Купац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''
124/12,68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке електричне енергије (јавна
набавка бр. 001/17
- Да је Снабдевач доставио понуду бр._________ од ____________. године, заведену код
Купца под бројем ___________од __________. године, за коју је утврђено да испуњава све
услове из Закона и конкурсне документације.
- Да је Купац донео одлуку бр. ___________ од _________. године о додели уговора
Снабдевачу за јавну набавку електричне енергије.
Предмет уговора
Члан 1.
Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и
плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у
складу са конкурсном документацијом бр. _____________ и понудом Снабдевача бр.
_________од________. године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
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Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће према следећем:
•
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу
•

Капацитет испоруке: јединична цена РСД /Kwh

•
Период испоруке: Од тренутка склапања уговора до 25.03.2018. године - од 00:00
до 24:00
•

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца

•

Место испоруке: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу.

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у
складу са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о
раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Цена електричне енергије
Члан 3.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један KWh електричне енергије износ од
________________ динара без пдв-а.
Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
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У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених
произвођача ел.енергије.
Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз
примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за
приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за
одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Место испоруке
Члан 4.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону у складу са
ознакама ЕД из табела Т1 конкурсне документације.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :
Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца
наведена у конкурсној документацији.
-

Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.

Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје
(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије
за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног
система.
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На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период
као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане
законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о
енергетици.Снабдевач рачун доставља поштом.
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије
Члан 6.
Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 20 -ог у текућем месецу
за претходни месец .
У случају да Купац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за период
доцње плати и затезну камату прописану законом.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ
цене за преузету електричну енергију.
Гаранције
Члан 7.
Снабдевач је дужан да приликом закључења Уговора достави Купцу:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ – као средство обезбеђења за добро извршење посла - прописно
потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене
вредности безПДВ.Напомена: Понуђач коме је додељен уговор у предметном постступку
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:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
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- 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.

Неизвршење уговорених обавеза
Члан 8.
Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла (односно меницу за додатно
обезбеђење испуњења уговорних обавеза), у случају да Снабдевач не извршава своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Меница за добро
извршење посла (односно меница за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза)
биће на писани захтев враћена Снабдевачу у року од 30 (тридесет) дана након извршења
свих уговорених обавеза.

Резервно снабдевање
Члан 9.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и
146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).
Виша сила
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или
избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и
оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у
циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
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Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне
активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

Раскид уговора
Члан 11.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
Решавање спорова
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће надлежни суд у Ниш.
Завршне одредбе
Члан 13.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.
Период важења уговора
Члан 14.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна а
ступа на снагу даном завршетка процедуре промене снабдевача ( очитавањем стања на
електричном бројилу) и престаје да важи 25.03.2018. године, односно утрошком
расположивих средстава купца у износу од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а, уколико се
оав околност деси пре истека рока.
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Купац обавестити Снабдевача.
Члан 15.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну
страну.
ЗА КУПЦА

ЗА СНАБДЕВАЧА

Декан

Директор

Проф. др Драган Јанковић
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IХ 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 – набавка електричне енергије , одлука о покретању поступка
08/03-001/17 oд 03.02.2017. године, ЈН бр. 001/17, 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 ____. ____. ______. 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.
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Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
•
уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
•
уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци;
•
уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења
уговора, не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње
купца.
Јед. мере

kWh

Понуђена јед. Цена ……………………. PCД/kWh

Потпис понуђача

М.П

2.

Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије

Према важећој ( у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за
пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије".
3.

Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

Према важећим ( у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном
гласнику Републике Србије".
4.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче
ел.енергије.Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4
овог обрасца, верификује понуђач.
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Датум
Понуђач
М. П.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну
цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh), и тај податак оверити печатом и
потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од
2 до 4 обрасца структуре цене. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_________________________ (уписати
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,(уписати назив понуђача)_____________________________
даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке електричне енергије, број набавке 001/17, 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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XIII ОБРАЗАЦИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________ (уписати назив понуђача) у
поступку јавне набавке електричне енергије, бр. набавке 001/17, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75
став 2. ЗЈН).
Датум

Понуђач
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије

Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

На основучлана 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: Електрична енергија
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.001/17 судобра – електричне енергије за
потребе Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија
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. Заинтере сованим 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 10.03.2017. 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 10.03.2017.
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
10.03.2017.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 – radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.
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УНИВЕРЗИТЕТ У
НИШУ ЕЛЕКТРОНСКИ
ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Александра Медведева 14
Ниш

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара број 002/17
Услуге ресторана за 2017. годину
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Ниш, фебруар 2017.године
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН) и члана 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.08/03-002/17 од 14.02.2017. године и Решења о образовању
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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:
Е-маил адреса:
Особа за контакт:

www.elfak.ni.ac.rs
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Радица Станковић

(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
(6) Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација
се може преузети на:
Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs );
Интернет страници наручиоца ( www.elfak.ni.ac.rs)
(7) Начин и рок за подношење понуда: Понуде, са припадајућом
документацијом, достављају се у затвореној коверти овереној печатом на адресу
наручиоца: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева
14, канцеларија 11, Ниш са обавезном назнаком на лицу коверте: "Понуда за јавну
набавку услуге ресторана за 2017. 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 23.03.2017. 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: 23.03.2017. 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 2017. годину, за потребе
Електронског факултета у Нишу, Александра Медведева 14, у свему према техничким
спецификацијама.
Техничке спецификације су дефинисане у тачки 3. конкурсне
документације. Ознака из општег речника набавке: 55310000-услуживање у
ресторанима.
(2) Опис партије и ознака из општег речника набавке: Предметна јавна
набавка је обликована у две партије-целине, тако да ће се након спроведеног поступка
јавне набавке закључити уговор о јавној набавци за сваку партију појединачно.
Партије су обликоване на следећи начин:
- партија 1. јела са роштиља и рибљи
специјалитети
- партија 2. печења и национална јела
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Партија 1. Јела са роштиља и рибљи специјалитети
ОКВИРНИ МЕНИ
Количина
Ордевер

200 гр.

Пита зељаница

200 гр.

Мешана сезонска салата
Пуњене печурке

150 гр.
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.
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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
Бело вино страно
Баклава
Воћна салата

1л.
1л.
ком.
ком.

Кафа обична
ком.
Напомена: Цене се дају за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу
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да порције понуђача имају већу или мању грамажу. Ово је из разлога лакшег
упоређивања понуда.
Рок извршења услуге одвијаће се сукцесивно током периода на који је уговор
закључен, а у складу са потребама Наручиоца.
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава
који је одређен за ове намене.
Место извршења услуге биће адреса угоститељског објекта понуђача са којим је
закључен уговор.
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Партија 2. Национална јела и печења
ОКВИРНИ МЕНИ

Количина

Проја са сиром

250 гр.

Пита зељаница

200 гр.

Мешана сезонска салата
Свежи купус
Пуњене печурке

150 гр.
150 гр.
200 гр.

Кајмак

150 гр.

Свињска пршута

100 гр.

Урнебес

150 гр.

Прасеће печење

1 кг.

Јагњеће печење

1 кг.

Лепиња

100 гр.

Виљамовка

0,05 л.

Виски

0,05 л.

Пиво домаће
Пиво домаће

0,5 л.

0,3 л.

Пиво страно

0,5 л

Црно вино домаће

1 л.

Бело вино домаће

1л.

Црно вино страно
Бело вино страно
Баклава
Воћна салата

1л.
1л.
ком.
ком.

Кафа обична
ком.
Напомена: Цене се дају за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу
да порције понуђача имају већу или мању грамажу. Ово је из разлога лакшег
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упоређивања понуда.
Рок извршења услуге одвијаће се сукцесивно током периода на који је уговор
закључен, а у складу са потребама Наручиоца.
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава
који је одређен за ове намене.
Место извршења услуге биће адреса угоститељског објекта понуђача са којим је
закључен уговор.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА
4.1 Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН и то:
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 (2016.година) остварио приход од пружања услуга који је већи од 750.000,00
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;
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4.3 Услови које мора да испуни подизвођач, и то:
Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље
4.1, тачка 1 до 4), док додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да
испуњава.
4.4 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:
Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у
поглављу 4.1 (тачке од 1 до 4), а додатне услове за финансијски, пословни, технички и
кадровски капацитет испуњавају заједно.
4.5 Упутство како се доказује испуњеност тих услова:
1) Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем
ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и то:
• Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када
наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 8.1) или
• Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када
наступа са подизвођачем (Поглавље 8.2.)
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2) Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од
понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане
ЗЈН за доказивање испуњености обавезних услова и додатних услова за финансијски,
пословни, технички и кадровски капацитет. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана
достављања захтева.
3) Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на
увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
4) Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за
потписивање уз понуду.
5) Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести
Електронски факултет у Нишу о било којој промени у вези са испуњеношћу услова
из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин, са
назнаком „Поступак ЈН – добара: Услуге ресторана за 2017. годину, јавна набавка
број 002/17“.
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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.

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

4.

(Напомена: ова изјава није обавезна)
Образац изјаве у вези коришћења патента и
5.

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:
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Редни број
1.
2.

3.

Назив обрасца
Прилоге обрасца понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животмне средине

Поглавље
прилог 1 или прилог 3
поглавље 10

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана
81.Закон о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан
групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем.
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-Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и
оверава печатом следеће обрасце:
Редни број
Назив обрасца
Поглавље
1.
Образац понуде
поглавље 6.
прилог 1 и прилог 3
2.
Прилоге обрасца понуде
3.
Модел уговора
прилог 7.
4.
Образац изјаве о независној понуди
прилог 10.
Образац изјаве о испуњености услова за
5.
учешће у поступку јавне набавке (када наступа
поглавље 8.2.
са подизвођачем)
Образац изјаве о трошковима понуде
6.
поглавље 9.
(Напомена: ова изјава није обавезна)
Образац изјаве у вези коришћења патента и
7.
поглавље 12.
права интелектуалне својине
Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене
обрасце:
Редни број
Назив обрасца
Поглавље
1.
Образац изјаве о независној понуди
поглавље 10
Образац изјаве о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на
2.
поглавље 11
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине
5.3. Партије
Предметна јавна набавка обликована је у две партије и то:
Партија 1.- Јела са роштиља и рибљи специјалитети
Партија 2.- Национална јела и печења
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије, као и то да наведе које партије су у питању.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Свака партија ће бити предмет посебног уговора.
Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
(обрасци из документације) у једном примерку, a Образац понуде, за сваку партију
појединачно.
5.4. Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може у року за
подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или
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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.
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
језику.
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 на е-маил адресу: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Факултет ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три
дана од дана пријема захтева понуђача, и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници линк-јавне набавке. На истом
месту ће се објавити и измене и допуне конкурсне документације, уколико их буде било.
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште, факса или поште;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
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5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Електронски факултет у Нишу може, после отварања понуде, да у писменом
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и
вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
такву
понуду одбити као неприхватљиву.
5.16.Додатно обезбеђење
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету јавне набавке за који је
понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају
да му буде додељен уговор додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:
-уредно потписану и регистровану сопствену меницу, без жираната у корист
Наручиоца , са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од процењене
вредности набавке, са клаузулом «без протеста» и «по виђењу», на име доброг
извршења посла.
5.17. Елементи о којима ће се преговарати и начин преговарања
Не постоје елементи о којима ће се преговарати.
5.18. Критеријум за оцену
Одлука о избору најповољније понуде за јавну набавку услуге ресторана за
2017. 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).
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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.

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
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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:

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),
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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 2017. годину
Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) понуда са подизвођачем
Партија 1. Јела са роштиља и рибљи специјалитети
Цена (без ПДВ-а)
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.
Пиво домаће
0,3 л.
Пиво страно
0,5 л
Црно вино домаће
1 л.
Бело вино домаће
1 л.
Црно вино страно
1 л.
Бело вино страно
1 л.
Баклава
ком.
Воћна салата
ком.
Кафа обична
ком.
УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНИ МЕНИ (без ПДВ-а)
УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНИ МЕНИ (са ПДВ-ом)
дана од дана пријема рачуна по извреним услугама (не дуже од 45
дана)
Рок плаћања
Рок важења понуде

(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

. 2017. 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 2017. годину
Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) понуда са подизвођачем
Партија 2. Национална јела и печења
ОКВИРНИ МЕНИ
Количина
Цена (без ПДВ-а)
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.
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
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 (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

. 2017. 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

. 2017. 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

. 2017. 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 2017. годину (ЈН 002/17)
-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. _________________________,
са
седиштем
у
_____________,
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 08/03-002/17 од 14.02.2017.године, за набавку
услуге ресторана за 2017. годину.
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под
бројем од ______________2017. Године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____________2017.
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.
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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.
Члан 6.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и закључује се на период до завршетка поступка набавке за следећу
годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока
из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о чему Наручилац
обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог
уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у
Нишу.
Члан 8.
Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писаној форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по два примерка.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Декан

Директор(предузетник)

проф. др Драган Јанковић
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Модел уговора за јавну набавку
услуге ресторана за 2017. годину (ЈН 002/17)
-партија 2. национална јела и печењаЗакључен 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. _________________________,
са
седиштем
у
_____________,
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 08/03-002/17 од 14.02.2017.године, за набавку
услуге ресторана за 2017. годину.
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под
бројем од ______________2017. Године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____________2017.
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.
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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.
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

НАРУЧИЛАЦ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Декан

Директор(предузетник)

проф. др Драган Јанковић
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
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 002/17 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 (2016.година) остварио
приход од пружања услуга који је већи од 750.000,00 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
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запослена лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне
набавке;
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава
све услове из тачке 1 до 6, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује
се да сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4, а услове из
тачке 5. да испуњавају заједно.
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у
заједничкој понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац
може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује
испуњеност услова.
Датум
.

Понуђач

. 2017. 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.002/17, 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 (2016.година) остварио
приход од пружања услуга који је већи од 750.000,00 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
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запослена лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне
набавке;
Понуђач који наступа са подизвођачем самостално испуњава услове од тачке 1.
до 5. ове изјаве, а подизвођач од тачке 1. до 4. ове изјаве.
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач и /или подизвођач испуњава неки од
услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
.

Понуђач

. 2017. 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:
Износ трошка у динарима

Назив трошка

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

. 2017. год.

М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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

. 2017. год.

М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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

. 2017. год.

М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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

. 2017. 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

,

, са матичним бројем

ул.

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

. 2017. 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 2017.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:

.

. 2017. године
ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)
М.П.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

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. 002/2017 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 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 2017. годину“- не отварати,
препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте навести
назив, адресу и број телефона понуђача до 23.03.2017.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
23.03.2017.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, e-mail-radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА I - ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
ПАРТИЈА II - ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА
ПАРТИЈА III - ШТАМПАЊЕ ФЛАЈЕРА И
ПОСТЕРА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
ШТАМПАЊА
ЈАВНА НАБАВКА бр.003/17

Фебруар, 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 08/03-003/17 од 17.02.2017.године и Решења o образовању комисије за јавну набавку услуга штампања број
08/03-003/17-001, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности– набавку услуга штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу ЈН бр.003/17
САДРЖАЈ:
Редни
Назив поглавља
број
I
II
III
IV

Општи подаци о набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови из члана 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора
да испуни и упутство о начину на који доказује
испуњеност тих услова
Изјава понуђача дата под моралном,

V

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
структуром цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Oвлашћење представника понуђача
Изјава понуђача дата под моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
структуром цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Oвлашћење представника понуђача
Изјава понуђача дата под моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
структуром цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Oвлашћење представника понуђача

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Електронски факултет у Нишу
Адреса: Александра Медведева 14, Ниш
Интернет страница: www.elfak.ni.ac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 003/17 су услуге – набавка услуга штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу.
4. Контакт
Радица Станковић, е–мail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Душан Вучковић, е–мail: dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs
5. Интернет страница:
www.elfak.ni.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр.003/17 су услуге штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу према спецификацији у прилогу.
Ознака из општег речника набавке – штампани материјал и сродни производи - 22000000
2. Партије: Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 3 партијe
ПАРТИЈА I- ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
ПАРТИЈА II- ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА
ПАРТИЈА III-ШТАМПАЊЕ ФЛАЈЕРА И ПОСТЕРА И
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета најкасније до 06.03.2017.године до
09:00 часова , без обзира на начин на који је послата. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком
или лично на адресу наручиоца: ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, Александра Медведева 14, 18000
Ниш.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до 09:00 часова последњег
дана рока за достављање понуда. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца
ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за достављање понуда у 09:30 часова
на Електронском факултету у Нишу, Александра Медведева 14 (канцеларија 104).
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 5 дана од дана
отварања понуда.
1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА
Предмет позива је набавка услугe штампања за годишње потребе Електронског факултета у
Нишу.
Врста, опис и карактеристике предмета јавне набавке виде се из спецификација које су
саставни део документације.
Понуда мора да обухвата и испоруку штампаног материјала по спецификацији.
Набављене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне
документације. Наручилац задржава право да:
-изабере једног понуђача за целокупну набавку;
-одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из
конкурсне документације;
- одустане од целокупне набавке по позиву;
-одустане од дела набавке;
-одустане од избора из било ког другог
разлога.
2. УСЛОВ И ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
а) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу,
б) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац изјаве о испуњености услова
из члана 75.Закона о јавним набавкама (У случају постојања недоумице о томе да ли
понуђач испуњава неки од услова утврђених конкурсном документацијом, може од
понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност
услова.):
в) попуњен, печатом оверен и потписан – Образац понуде:
г) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора. Понуђач мора да попуни модел уговора,
потпише и стави печат, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

д) Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан,
У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорка или модела, а који је
израђен у свему у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава
обезбеђења (за случај да понуђач тражи накнаду тих трошкова)
3. ЈЕЗИК - Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на
српском језику.
4. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на емаил (radicastankovic@elfak.ni.ac.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији), ЈН бр. (навести редни број јавне набавке)”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
5. ИЗРАДА ПОНУДЕ
ОБЛИК ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач попуњава читко, штампаним словима, хемијском оловком, а
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Понуда у којој буду начињене било какве
измене, додаци брисања или буде неправилно попуњена, сматраће се неисправном и биће одбијена.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место
начињене грешке овери својим парафом и печатом.

Подносилац понуде сносиће све трошкове проузроковане припремом и достављањем своје понуде.
Наручилац неће бити обавезан да под било којим околностима сноси наведене трошкове, било да је понуда
прихваћена или не.
Пожељно је али није и неопходно да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени , тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати илизамењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара, на коју понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде–
понуђача, назив и адресу примаоца понуде – Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу,
ул.Александра Медведева 14, 18000 Ниш, (канцеларија 11). На коверти мора бити наведено да се понуда
односи на набавку услуга штампања и партија за коју се подноси понуда, број 003/17 са назнаком НЕ
ОТВАРАЈ.
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше
исправке појединачних цена.
ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима и мора бити фиксна тј. не може се мењати.
РОК ПЛАЋАЊА
Рок плаћања не може бити краћи од 8 дан а од дана пријема фактуре, рачуна. Рачун
испоставља понуђач на основу потврђеног документа о успешном преузимању штампаног
материјала од стране Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена.
РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке траженог штампаног материјала не може бити дужи од 3 дана од дана
достављања налога.
Уколико рок испоруке буде дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.
ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити
доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити
објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни
регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним
актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају
исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра
само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, a y истом реду уз десну
ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад
ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити
понуду у целини.
6. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање штампаног материјала који је био предмет
испоруке из односне понуде. У случају записнички утврђених недостатака у количини, квалитету и
очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дан а од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Ако у наведеном року понуђач не отклони грешке наричилац има право да их сам отклони о трошку
понуђача.
Уколико је рок за решавање рекламације дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.
7.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
8.

ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА

Биће разматране само исправне и потпуне понуде, понуде које су благовремено предате и које у
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације. Неисправне, непотпуне и
неблаговремене понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
9.ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Понуђачи не могу поднети
понуду у варијантама.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга
штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, донеће се применом критеријума
«НАЈНИЖА ЦЕНА». У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном
ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који понуди краћи рок и споруке.
У случају да две или више понуда имају исти рок испоруке и исту понуђену цену, уговор
ће би ти додељен понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
11. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са
чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке,попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року . Уколико се Добављач не буде придржавао уговореног рока, Наручилац може реализовати
меницу на коју може унети износ од највише 15% од вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише
15% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да
је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење
уговорне обавезе.
12. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
13. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.

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

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ . 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1.тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуда (чл. 75. Ст. 2. Закона)
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- годишњи нето приход за протекле три године од најмање 2.000.000,00 динара
- најмање 2 запослена у сталном радном односу
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, у поглављу V одељак 3.), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона ( н авести д озволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног
органа за издавање дозволе ), коју доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац
изјаве подизвођача, у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.

Напомена:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих
понуђача. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву. (Напомена: Наручилац може, али није дужан да поступи на
наведени начин у случају поступка јавне набавке мале вредности - погледати чл. 79. ЗЈН).

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом,
понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или

давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из чл . 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија
и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из чл . 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: (навести дозволу за обављање делатности која
је предмет јавне набвке и назив надлежног органа за издавање
д озвол е ), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац,
потребно је јасно дефинисати које документе понуђач треба да достави како би био у
могућности да сачини прихватљиву понуду. Члан 77. став 2. Закона, дефинише начин
доказивања испуњености финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета
понуђача. Уколико се наручилац определи да финансијски и/или пословни капацитет одреди као
додатни услов, тада као одговарајући доказ, у складу са чл. 77. ст. 2. тач. 1) Закона,
наручилац може одредити извештај о
бонитету или скоринг издат од надлежног органа (Агенција за привредне регистре

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

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

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

ПАРТИЈА I - ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број
003/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривичнадела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4.Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена забрана обаваљња
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00 динара;
- Понуђач има најмање 2 запослена у сталном радном односу

Место:
Понуђач:
Датум:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач (
) у поступку јавне набавке (услуге штампања за годишње потребе
Електронског факултета број 003/2017 испуњава све услове из чл . 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ , ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада,
запошљавања, борачких и социјалних питања

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Напомена:
Наручилац може у конкурсној документацији захтевати заштиту података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући њихове поизвођаче, уколико конкурсна
документација садржи такве податке.
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве
или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Електронски
факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, електронске поште на e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs . тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр
003/17“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу
биће закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр
од
за јавну набавку услуга штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број 003/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, укол ико пон уд у под н
оси група пон уђач а

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Нап ом ен а:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

[навести

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
предмет јавне набавке]
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Рок за рекламације

Датум

Понуђач
М. П.

Нап ом ен е:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГЕШТАМПАЊА ПАРТИЈА IШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
Р.бр

1.

2.

3.

Назив и кратак опис

Књига, формат Б5, бр. Страница 360,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална , корица
меки повез –кунстдрук 300гр., 2/0,
Пластификација
сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 256,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална, корица
меки повез-кунстдруг 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 256,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална, корица
меки повез –кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован

Количина
(тираж)

100

100

300

4.

Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1-200 страна, 4/1-50 страна 80г офсет или
дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
100
једнострана сјајна, повез лајмован

5.

Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез- кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован

6.

7.

Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 260,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез- кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација једнострана сјајна,
повез лајмован

100

300

100

Јединична
цена без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Књига, формат Б5, бр.
Страница 260, штампа 1/1
80г офсет или дигитална,
корица меки повезкунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез
лајмован

8.

Књига, формат Б5,бр.
Страница 240,
штампа 1/1 80г офсет или
дигитална, корица
меки повез- кунстдрук
300гр 2/0, пластификација
једнострана сјајна, повез
лајмован
10. Књига, формат Б5, бр.
Страница 245,
штампа 1/1 80офсет или
дигитална, корица меки
повез-кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез
лајмован
11. Књига, формат Б5, бр.
Страница 245,
штампа 1/1 80офсет или
дигитална, корица меки
повез-кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез
лајмован
12. Књига, формат Б5, бр.
Страница 245,
штампа 1/1 80офсет или
дигитална, корица меки
повез-кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез
лајмован
13. Књига, формат Б5, бр.
Страница 245,
штампа 1/1 80офсет или
дигитална, корица меки
повез-кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез
лајмован
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а
%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

100

9.

100

100

100

100

100

ПАРТИЈА I
VII МОДЕЛ УГОВОРА
1. Унивeрзитeт у Нишу , Електронски фaкултeт у Нишу Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, тeкући
рaчун брoј 840-1721666-89, oтвoрeн кoд Упрaвe зa трезор, мaтични брoј 07215240, пoрeски
идeнтификaциoни брoј 100232259, кoгa зaступa дeкaн проф. др Драган Јанковић, кao нaручилaц (у
дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe,
и
2. ___________________________адреса ___________________, тeкући рaчун брoј ________________,
oтвoрeн кoд ________________, мaтични брoј ______________, пoрeски идeнтификaциoни брoј
_______________, кoгa зaступa __________________, дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују
УГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у скл aду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. гласник РС“,
бр. 124/2012, 68/15), а нa oснoву пoзивa зa н aбaвку услуге штампања за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу, спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти , брoј 003/17;
- дa јe Понуђач
2017. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј _ oд 2017. гoдинe, кoјa сe нaлaзи у
прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe, кoјe сe
нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 68/15), нa oснoву пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о избору
најповољније понуде, бр.
oд
2017. гoдинe, изaбрao Понуђача зa
вршење предметних услуга.
.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe Понуђача
и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
динара без ПДВ-а, односно

динара са урачунатим ПДВ-ом.
Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe д a штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи нa
зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач испoручиo купцу имa
нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити нaјкaснијe у рoку oд
дaнa oд дaнa сa чињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини, Понуђач сe oвлaшћујe дa исти
штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe кaрaктeристикe.

Члaн 5.
5.1. Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који одреди
Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године. Спецификација која је
саставни део конкурсне документације представља оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се
могу мењати у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћeнo лицe Наручиоца у мeсту испoрукe
изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe зaписникoм
кoји п oтписују присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоцa и Понуђача или пoтписивaњeм прoписнo
сaчињeнe oтпрeмницe-пријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу
прeдстaвљaју oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац сe oбaвeзујe дa нaкoн пријeмa испрaвнo испoстaвљeног рачуна, прeмa утврђeнoј вaлути
oд дaнa oд дaнa испoрукe, плaти цeну зa испоручени штампани материјал и тo нa текући рачун
Понуђача број___________отворено код________________банке.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и изнoс
зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач к aсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти угoвoрeну
кaзну у висини oд 1,00% oд врeднoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн зaкaшњeњa, a укoликo
укупнa кaзнa прeђe изнoс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног штампаног материјала, угoвoр сe смaтрa
рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo нeблaгoврeмeним
прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти испуњeњa угoвoрa прeмa
Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну кaзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe зa њeн
изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa,
Наручилац сe oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe кoјe нe
буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.

Члaн 10.
10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр.

/2017 oд

2017. гoдинe, и

- спeцификaцијa услуга штампања
Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa
стрaнa зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa

ПОНУЂАЧ

2017. гoдинe.

НАРУЧИЛАЦ

_
(Пeчaт и пoтпис)

(Пeчaт и пoтпис)

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, бр 003/2017. године поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

X ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧA

(име и презиме лица које представља понуђача)
из

, ул.

бр.л.к.

бр.

ПУ

,

овлашћује се да у име

(назив понуђача)

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

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

ПАРТИЈА II – ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
број 003/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривичнадела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4.Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена забрана обаваљња
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00 динара;
- Понуђач има најмање 2 запослена у сталном радном односу

Место:
Понуђач:
Датум:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач (
) у поступку јавне набавке (услуге штампања за годишње потребе
Електронског факултета број 003/2017 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

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

XII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр
од
за јавну набавку услуга штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број 003/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив

подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони
број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
Нап ом ен а:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

[навести

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
предмет јавне набавке]
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Рок за рекламације

Датум

Понуђач
М. П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
ШТАМПАЊА ПАРТИЈА II- ШТАМПАЊЕ
ЗБОРНИКА
Р. Бр
Назив и кратак опис
Количина
Јединична цена
(тираж)
без ПДВ-а
1. Зборник радова, формат А4, 400
200
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
Лајмован
2. Зборник радова, формат А4, 400
200
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
Лајмован
Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
3.
Лајмован
150
Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
4.
Лајмован
100
Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
5.
Лајмован
150
Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
6.
Лајмован
200
Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
7.
Лајмован
200
Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
8.
Лајмован
200
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Укупна цена без
ПДВ-а

Понуђач
M.П.

XIII МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА II

У ГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
1. Унивeрзитeт у Нишу , Електронски фaкултeт у Нишу Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, тeкући
рaчун брoј 840-1721666-89, oтвoрeн кoд Упрaвe зa трезор, мaтични брoј 07215240, пoрeски
идeнтификaциoни брoј 100232259, кoгa зaступa дeкaн проф. др Драган Јанковић, кao нaручилaц
(у дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe,
и
2. ___________________________адреса ___________________, тeкући рaчун брoј ________________,
oтвoрeн кoд ________________, мaтични брoј ______________, пoрeски идeнтификaциoни брoј
_______________, кoгa зaступa __________________, дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују

Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у скл aду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 68/15), а нa oсн oву пoзив a зa н aбaвку услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета
у Нишу, спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 003/17;
- дa јeПонуђач
2017. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј
_ oд
2017.
гoдинe, кoјa с e нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвo
рa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe, кoјe сe
нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Нарчилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012,68/15), нa oснoву Понуђачеве пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о
избору најповољније понуде, бр.
/17 oд
2017. гoдинe, изaбрao
прoдaвцa зa вршење предметних услуга.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe Понуђача
и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
динара без ПДВ-а, односно
динара са урачунатим ПДВом. Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe д a штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи нa
зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач исп oручиo Наручиоцу имa
нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити нaјкaснијe у рoку oд
_ дaнa oд дaнa сaчињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини, Понуђач сe oвлaшћујe дa исти
штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe кaрaктeристикe.

Члaн 5.
5.1. Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који одреди
Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године.
Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља оквирне годишње
потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћe нo лицe купцa у мeсту испoрукe
изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe зaписникoм кoји пoтписују
присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоца и Понуђача или пoтписивaњeм прoписнo сaчињeнe oтпрeмницeпријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу прeдстaвљaју
oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац сe oбaвeзујe дa нaкoн пријeмa испрaвнo испoстaвљeног рачуна, прeмa утврђeнoј вaлути
oд дaнa oд дaнa испoрукe, плaти цeну зa испоручени штампани материјал и тo нa
тeкући рaчун Понуђача брoј
oтвoрeн кoд банке.
.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и изнoс
зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач к aсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти угoвoрeну
кaзну у висини oд 1,00% oд врe днoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн зaкa шњeњa, a укoлик
o укупнa кaзн a прeђe изн oс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног штампаног материјала, угoвoр сe смaтрa
рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo нeблaгoврeмeним
прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти испуњeњa угoвoрa прeмa
Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну кaзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe зa њeн
изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa,
Наручилац сe oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe кoјe нe
буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.

Члaн 10.
10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр.

/2017 oд

2017. гoдинe, и

- спeцификaцијa услуга штампања

Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa
стрaнa зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa
2017. гoдинe.

ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

_
(Пeчaт и пoтпис)

(Пeчaт и пoтпис)

XIV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

, (Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке – услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, бр.003/2017, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

XVI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧA

(име и презиме лица које представља понуђача)
из

, ул.

бр.л.к.

бр.

ПУ

,

овлашћује се да у име

(назив понуђача)

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

понуђача или
потписати

група понуђача
и
печатом

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
оверити
Овлашћење
представника
понуђача.

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе

ПАРТИЈА III– ШТАМПАЊЕ ФЛАЈЕРА И ПОСТЕРА И
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број
003/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2.
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривичнадела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4.Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена забрана обаваљња
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00 динара;
- Понуђач има најмање 2 запослених у сталном радном односу

Место:
Понуђач:
Датум:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач (
) у поступку јавне набавке услуге - штампање за годишње потребе
Електронског факултета број 003/2017 испуњава све услове из чл . 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

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

XVIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.
од
за јавну набавку услуга штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број 003/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, укол ико пон уд у под н
оси група пон уђач а

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив

подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони
број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Нап ом ен а:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

[навести

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
предмет јавне набавке]
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Рок за рекламације

Датум

Понуђач
М. П.

Нап ом ен е:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГЕШТАМПАЊА ПАРТИЈА IIIОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Р.број
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9
10.

Назив и кратак опис
Коричење-тврди повез са
златотиском, формат А4
Коричење-тврди повез са
златотиском, формат А4
Постер А1, кунздрук 170 гр, колор
4/0, 50x1-ПЛОТЕРПостер А1, кунздрук 170 гр, колор
4/0, 50x1-ПЛОТЕРПостер Б2, кунздрук 170 гр, колор
4/0, 50x1-ПЛОТЕРКорице Б3 (за дипломе), сито
штампа, боја 1
Корице Б4 (за дипломе), сито
штампа, боја 1
Визит карта, штампа 2/2, кунздрук
300 гр, мат пластификација
Флајер А4 (три фолд, 4/4, 100гр,
кунздрук сјајни
Информатор А4 (4/4, 100гр, 28 страна,
офсет, са хефтањем)
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А 20%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

300

300
150x1

150x1
150x1
600
800
60x500

2000
500

Понуђач
M.П.

Укупна цена без
ПДВ-а

XIX МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА III

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

УГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 68/15), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета у
Нишу , спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 003/17;
- дa јe Понуђач
2017. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј
oд
2017.
гoдинe, кoјa сe нaлaзи
у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe, кoјe сe
нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 68/15), нa oснoву пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о избору
најповољније понуде, бр.
/17 oд
2017. гoдинe, изaбрao Понуђача зa
вршење предметних услуга
.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe Понуђача
и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
динара без ПДВ-а, односно
динара са урачунатим ПДВ-ом.
Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe д a штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи нa
зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач исп oручиo Наручиоцу имa
нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити
нaјкaснијe у рoку oд _ дaнa oд дaнa сa чињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини,

Наручилац сe oвлaшћујe дa исти штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe
кaрaктeристикe.
5.1.Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који
одреди Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године. Спецификација
која је саставни део конкурсне документације представља оквирне годишње потребе
Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћeнo лицe Наручиоцау мeсту испoрукe
изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe зaписникoм кoји пoтписују
присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоца и Понуђача или пoтписивaњeм прoписнo сaчињeнe oтпрeмницeпријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу прeдстaвљaју
oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац се обавезује да након пријема исправно испостављеног рачуна, према утврђеној валути
од ______дана од дана испоруке, плати цену за испоручени штампани материјал и то на текући рачун Понуђача
број_______________________отвореног код_____________________________банке.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и изнoс
зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач к aсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти угoвoрeну
кaзну у висини oд 1,00% oд врe днoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн зaкa шњeњa, a укoлик
o укупнa кaзн a прeђe изн oс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног штампаног материјала, угoвoр сe смaтрa
рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo нeблaгoврeмeним
прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти испуњeњa угoвoрa прeмa
Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну к aзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe зa њeн
изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa, Наручилац сe
oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe кoјe нe
буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.

Члaн 10.
10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр.

/2017 oд

2017. гoдинe, и

- спeцификaцијa услуга штампања
Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa
стрaнa зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa
2017. гoдинe.

ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

_
(Пeчaт и пoтпис)

(Пeчaт и пoтпис)

XX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Нап омен а: дост ављање овог обр асц а н и је обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XXI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

, (Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке
[навести предмет јавне набавке],
бр
[навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

XXII ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧA

(име и презиме лица које представља понуђача)
из

, ул.

бр.л.к.

бр.

ПУ

,

овлашћује се да у име

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

. 2017. 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.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.
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Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

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. 003/2017 су услуге-Услуге штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу

Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 3 партијe
ПАРТИЈА I- ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
ПАРТИЈА II - ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА
ПАРТИЈА III-ШТАМПАЊЕ ПОСТЕРА И ФЛАЈЕРА И
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ОРН-22000000
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се

у затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку услуга бр.003/2017, партија за коју се понуда
подноси- Услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета, не отварати,
препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца ( канцеларија 11). На
полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуде се достављају до
06.03.2017.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
06.03.2017.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, e-mail> radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

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

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОБРА
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр.004/17
ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА 1 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 2 ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ

Фебруар 2017. 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. 08/03-004/17 од 24.02.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-004/17-001 од 24.02.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.004/17
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 57
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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 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 004/17
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
(пожељно је да понуђач заокружи партију за коју подноси понуду)
I
II

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ
НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева
14, 18000 Ниш
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 004/17 је јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски
материјал за потребе Електронског факултета.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, 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. 004/17 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 02.03.2017. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 004/17

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 13.03.2017.
године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
13.03.2017. 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.
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. 11).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара,004/17– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 004/17– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 004/17– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 004/17– 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.

8

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. 004/17 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 2015. 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, 004/17 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 2015. 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.004/17, поднео потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.


Дана ____. ____. 2017. 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.
004/17 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. 004/17 ,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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
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. 004/17, 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 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 2015. 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. 004/17
подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2017. 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. 08/03-004/17 од
24.02.2017. године, ЈН бр. 004/17

NAZIV ARTIKLA

količi

Jed.mer

na

Cena po
j.mere

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

2000
2500
45

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
3000

kom

3000

kom

500
700
450
2000

kom

3000

kom

500

kom

20

kom

200
5000

kom

40

kom

100
100
500

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
300
105x42,4
Kartonska fascikla u
600
boji
Kutija za DVD slim
700
black
Hemijske olovke
200
crvene
Samolepljive
15
etikete1/100 A4
105x48
Marker beifa crni
100
Grafitna olovka
100
Kartonska fascikla
1000
bela
Selotejp 15x33
100
Selotejp siroki
20
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
2000
samolepljiva
Dostavna knjiga za
5
postu
Knjiga primljene
5
poste na licnost
Interna dostavna
5
knjiga o kretanju
spisa A4
Roler gel Eminent
100
0,5 plavi
Koverat beli 19x26
2500
Robna kartica
100
Patrone za naliv
20
pero1/6
Koverat strip 11x23
50

kom
kom
kom
kom
kut

kom
kom
kom
kom
kom
kom

kom
kom
kom
pak
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
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bp
Hemijska olovka
1000
(plava)
Registrator A4 PVC
100
PVC folija L 1/100
1000
Fscikla sa pantiljkom 700
Tehnicka olovka 0,5
10
Grafitna mina 0,5
50
Spajalice obicne
250
Korektor
75
Municija za heftalicu 250
24/6
Makaze
15
Lepak 20 gr
50
Sveska ukoricena A4 100
TP
Sveska ukoricena A5 100
TP
Signir marker više
150
boja
Nalog magacinu da
10
izda A5
Nalog magacinu da
10
primi
Blok reversa
5
Fax rolna
20
Blok kocka
150
samolepljiva u boji
Flomaster za CD crni 50
Pečatno mastilo
20
plavo (mastilo za
jastuce)
Rezač metalni
30
Koverat B6 bb beli
1000

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 ________2017.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 ____. ____. 2017. 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. 08/03-004/17 од 24.02.2017. године, ЈН бр. 004/17, 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 ________ 2017. године који
чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2017. 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. 08/03-004/17 од 24.02.2017. године, ЈН бр.004/17.
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 ____. ____. 2017. 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.004/17.
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_____._____.2017.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 08/03-004/17 oд 24.02.2017.
године, ЈН бр. 004/17, 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 ____. ____. 2017. 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, 004/17 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 2015. 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.004/17, поднео потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.


Дана ____. ____. 2017. 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.
004/17 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. 004/17 ,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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. 004/17, 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 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 2015. 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. 004/17
подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2017. 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. 08/03-004/17
од
24.02.2017. године, ЈН бр. 004/17

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

40

kom

30

kom

30

kom

10

kom

2

kom

10

kom

15

kom

5

kom

5

kom

5

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 Lexmark
E260/360/460 (260A11) orig.
Toner kaseta HP CP 1025 cyan
(311A) orig.
Toner kaseta HP CP yellow
(312A) orig.
Toner kaseta HP CP magenta
(313A) orig
Toner kaseta HP 5200black
Q7516
Toner Canon ink CLI-526 black
IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526 cyan
IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526
magenta IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526
yellow IP4850 orig.
Toner kaseta HP M601/M602
CE390A original

5

kom

5

kom

4

kom

4

kom

4

kom

7

kom

5

kom

2

kom

2

kom

10

kom

10

kom

2

kom

2

kom

2

kom

4

kom

2

kom

2

kom

2

kom

2

kom

5

kom
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Toner kaseta HP M403dn
CF228A
Toner kaseta HP P3015
CE255A

10

kom

1

kom

Toner kaseta Toshiba T- 1640

2

kom

15

kom

15

kom

Toner kaseta HP Pro M402
CF226A
Toner kaseta HP Pro
M125/127A CF 283A

UKUPNO

НАПОМЕНА: КАСЕТЕ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛ,
ПРОИЗВЕДЕНЕ ОД ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ!
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Понуда за ЈН број __________ од ________2017.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 ____. ____. 2017. 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. 08/03-004/17 од 24.02.2017. године, ЈН бр. 004/17, 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 ________ 2017. године који
чине саставни део овог Уговора.

50

Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2017. 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. 08/03-004/17 од 24.02.2017. године, ЈН бр.004/17.
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 ____. ____. 2017. 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.004/17.
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_____._____.2017.године

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица
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ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-004/17 oд 24.02.2017.
године, ЈН бр. 004/17, 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 ____. ____. 2017. 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 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. 004/2017 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 13.03.2017.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
13.03.2017.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, e-mail-radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.

Електронски факултет у Нишу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у oтвореном поступку
за јавну набавку радова бр.005/2017
Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски радови на адаптацији
просторија и санацији кровова и тераса на Електронском факултету у Нишу

Ниш, март 2017.године
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 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 број 08/03-005/2017 oд 03.03.2017. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 08/03-005/2017-001 oд
03.03.2017.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку радова бр.005/2017

Садржај конкурсне документације:
страна
1.

Општи подаци о јавној набавци

2.

Подаци о предмету набавке

3.

Техничка спецификација
количина и опис радова...)

4.

Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност
услова

5.

Критеријум за доделу уговора

6.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

7.

Обрасци(1-6) и прилози(1 - 4)

8.

Модел уговора

(врста,

техничке

карактеристике,

квалитет,

Укупан број страна документације: 81
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Електронски факултет у Нишу
Ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш
Назив и адреса
Наручиоца
Интернет страница
Наручиоца

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста поступка

Отворени поступак

Предмет јавне набавке

Набавка радова: Грађевински, грађевинско занатски и
инсталатерски радови на адаптацији просторија и
санацији кровова и тераса на Електронском
факултету у Нишу

Опис сваке партије

Jавна набавка није обликована по партијама

Циљ поступка

Закључење Уговора о јавној набавци
Радица Станковић

Контакт

e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Опис предмета јавне набавке: Грађевински, грађевинско занатски и
инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији кровова и тераса на
Електронском факултету у Нишу
Назив и ознака из општег речника набавке:
разни специјализовани грађевински радови - 45262600-7,
радови на изолацији крова - 45261410-1
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
(поглавље 3. Конкурсне документације)
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
3.1.Врста и количина радова

ПРЕДМЕР
грађевинских, грађевинско занатских и
инсталатерских радова на адаптацији
просторија и санацији кровова и тераса на
Електронском факултету у Нишу

Ниш, март 2017. године
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Pozicija

Opis

I
A

ADAPTACIJA PROSTORIJE - CENTAR ZA
KONTINUIRANU EDUKACIJU
Građevinski i građevinsko zanatski radovi

1.

Prethodni radovi:

1.1

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

j.m.

Količina

Demontaža postojećeg spuštenog plafona od
drvenog roštilja, u cenu uračunato skidanje i
skladištenje na deponiju u dvorištu fakulteta.
Obračun po m2.

m2

118,28

Demontaža postojećih deformisanih podnih
dasaka d=5cm, postavljenih preko čeličnih
nosača. U cenu uračunato skidanje i skladištenje
u prostoriji na fakultetu. Obračun po m2.

m2

154,59

Probijanje otvora u armirano-betonskom zidu
debljine 25cm, za potrebe prolaza vodovodne i
kanalizacione cevi. Otvor je kružni, prečnik
10cm.

kom

1

m2

59,56

m2

32,15

Jedinična
cena

Iznos

Suvomontažni radovi:
Izrada pregradnog zida debljine 100mm,
jednostruka metalna potkonstrukcija obložena
obostrano jednostrukim gips kartonskim pločama
GKB 12,5mm, sistem Knauf W112 ili
odgovarajući. Pregradni nenosiv zid izraditi od
pocinkovanih profila, postaviti mineralnu vunu
debljine 100mm i obložiti obostrano gips
kartonskim pločama, po projektu i uputstvu
proizvođača. Sastave obraditi bandaž trakama i
masom za ispunu. U cenu ulazi i radna skela.
Obračun po m2.
Izrada obloge od jednostrukih gips kartonskih
ploča GKB 12,5mm na delu započetog
pregradnog zida debljine 100mm, na postojećoj
jednostrukoj metalnoj potkonstrukciji. Postaviti
mineralnu vunu debljine 100mm, po projektu i
uputstvu proizvođača. Sastave obraditi bandaž
trakama i masom za ispunu. U cenu ulazi i radna
skela. Obračun po m2
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Pozicija

Opis

3.

Bravarski radovi

3.1

Izrada i ugradnja jednostrukog
prozora,
dimenzija 115*160cm. Prozor izraditi od
aluminijumskih
eloksiranih
profila
sa
termoprekidom i zastakliti termo staklom
4+12+4mm. Okov prozora okretno-nagibni,
završna obrada kao postojeća fasadna bravarija.
Pre izrade i montaže prozora potrebno je skinuti
postojeće staklo sa fasadnog okvira I formirati
novi zidarski
otvor aluminijumskim prečkama,
a ispod prozora postaviti staklo izmenjenih
dimenzija 115*65cm. Obračun po kom.
4.

4.1.

4.2

5.
5.1.

6.
6.1.

7.
7.1.

j.m.

Količina

kom

2

m2

152,86

m2

152,86

kom

4

m2

4,00

m2

151,27

Jedinična
cena

Iznos

Podopolagački radovi:
Nabavka i postavljanje dasaka debljine 5cm
preko čeličnih nosača. Daske
od
jelove
rezane građe, propisane vlažnosti, pravilne
geometrije, ujednačene debljine da bi se
nesmetano postavila završna
podna obloga.
Obračun po m2.
Nabavka i postavljanje podne obloge-laminata,
klik sistem, debljine 8mm, antistatik i otporan na
vlagu, tip TARKET "Welcome 833" ili sličan
odgovarajućih karakteristika. Ispod laminata
postaviti podlogu odXPS-a
debljine
3mm.
Laminatna podna obloga se postavlja kao
plivajući pod. Sistem zatvaranja je na suvo.
Pored zidova se postavljaju lajsne i pričvršćuju
za zid na svakih 80cm. Sučeljavanja gerovati.
Cena data skupa sa ivičnim lajsnama. Obračun
po m2.
Stolarski radovi:
Nabavka i postavljanje drvenih unutrašnjih
jednokrilnih vrata, dimenzija 90x203 cm.
Konstrukcija
krila ramovska sa saćem,
obostrano obložena medijapan pločom debljine 4
mm, presvučeno reljefnom
dekorativnom
folijom. U cenu
uračunata dihtung
guma,
ukopavajuća brava sa cilindrom i tri ključa,
kvake i štitnici, pervajz lajsne i prag. Na podu
postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu.
Keramičarski radovi:
Oblaganje zidnih površina zidnim keramičkim
pločicama prve klase, domaće proizvodnje, na
lepku u slogu fuga na fugu sa prethodnim
premazom "Vezakril" ili odgovarajući prajmerom
za bolje prijanjanje lepka na glatku betonsku
površinu. Obračunava se po m2 izvedene
pozicije.
Molersko farbarski radovi:
Gletovanje novoizrađenih gips kartonskih zidova
glet masom u dva sloja. Obračun po m2.
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7.2.

Gletovanje postojećih betonskih zidova i plafona
u dva sloja. Površine obrusiti, izravnati, očistiti i
kitovati manja oštećenja i pukotine. Obračun po
m2.

m2

245,35

7.3.

Bojenje novoizrađenih gips kartonskih zidova
poludisperzijom u dva sloja. Obračun po m2.

m2

151,27

7.4.

Bojenje
postojećih
betonskih
zidova
poludisperzivnim bojama u dva sloja. Obračun po
m2.

m2

245,35

Vrsta radova

j.m.

Količina

Pozicija
B

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Električne instalacije (Adaptacija prostorija –
centar za kontinuiranu edukaciju) - Nabavka,
isporuka, ugradnjа dole navedenog elektro
materijala i puštanje u rad. Elektro materijal koji
se ugrađuje mora da poseduje odgovarajuse
ateste, odnosno potvrde o usaglašenosti
izdate od strane akreditovanog tela Republike
Srbije, u skladu sa važećim pravilnicima.
Patroni za nožaste osigurače NV2/80A, 50kA.
Ugradnja u TS - osiguranje napojnog kabla
ormara GRO-DUO.
Mesingana šipka 10*10mm, l=1m, s vijcima, za
povezivanje nultih provodnika i provodnika za
uzemljenje
Kabl PP00 4*25mm2, s bakarnim provodnicima +
bakarni provodnik P/F, ž/z boje 1*16mm2. Kabl
voditi na relaciji RO u holu fakulteta (pozicija data
u grafičkoj dokumentaciji) - ormar GRO-DUO.
Kabl PP-Y 5*6mm2 s bakarnim provodnicima, za
napajanje razvodnih tabli. Postavljanje kabla u
PVC kanalne kutije. Relacija GRO-DUO - PVC
razvodne table
Kabl
PP-Y 5*2.5mm2,
za povezivanje
trofaznih priključnica. Postavljanje kabla u PVC
kanalne kutije.
Kabl
PP-Y
3*2.5mm2
(za
povezivanje
monofaznih prikljucnica). Postavljanje kabla u
PVC kanalne kutije.
Kabl PP-Y 3*1.5mm2 (za povezivanje svetiljki i
prekidača). Postavljanje kabla u PVC kanalne
kutije.
PVC razvodna tabla za 36 osigurača.
Grebenasti prekidač 63A, 10kA, trofazni, pozicija
1 - 0, za ugradnju u razvodnu tablu (glavni
prekidač razvodne table).
Grebenasti prekidač 20A, 10kA, dvopolni,
pozicija 1 0 - 2, za ugradnju u razvodnu tablu (strujna kola
osvetljenja - ručno/preko senzora).
Automatski osigurač 16A, 10kA, 1p, C. Ugradnja
u PVC razvodne table (strujna kola priključnica).
Automatski osigurač 10A, 10kA, 1p, C. Ugradnja
u PVC razvodne table (strujna kola osvetljenja).
Četvoropolni odvodnik prenapona. Ugradnja u
PVC razvodne table.
Trofazna šina 3*10mm2, na koju se povezuju

kom.

Iznos

3

kom.

1

m

30,00

m

60,00

m

100,00

m

700,00

m

300,00

kom.

3

kom.

3

kom.

3

kom.

Jedinična
cena

65

kom.

8

kom.

3

7

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

prethodno navedeni automatski osigurači.
Metalni
razvodni
ormar
renomiranog
proizvođača, (oznaka u šemama GRO-DUO)
dimenzija š600*v800*d200mm
s temeljnom
pločom, za montažu na zid.
Izolator za bakarnu šinu, 10kA, za ugradnju u
GRO- DUO.
Bakarna šina 30*5mm, dužine 0,5m.
Automatski osigurač 32A, 10kA, 1p, C, (glavni
osigurači za razvodne table - ugradnja u GRODUO).
Automatski osigurač 2A, 3P, 10kA, C. Ugradnja u
ormar GRO-DUO.
Četvoropolni odvodnik prenapona. Ugradnja u
ormar GRO-DUO.
Signalna sijalica za signalizaciju prisustva
mrežnog napona, f22mm, 230V, sa LED zelene
boje. Ugradnja na vrata ormara GRO-DUO.
Providni
pleksiglas debljine 8mm, 0.5*0.5m
za maskiranje osigurača u ormaru GRO-DUO.
Grebenasti prekidač za montažu u razvodni
orman, INS 100A, struja KS 10kA (ugradnja u
GRO-DUO glavni razvodni ormar).
Redna stezaljka 4-16mm2, slična tipu RNSS 416, Sintermetal EC Beograd (ugradnja u GRODUO).
Bakarni provodnik P/F crvene boje, preseka
6mm2 (šemiranje ormara GRO-DUO).
Bakarni provodnik P/F crne boje, preseka 6mm2
(šemiranje ormara GRO-DUO).
Bakarni provodnik P/F braon boje, preseka
6mm2 (šemiranje ormara GRO-DUO).
DIN pocinkovana šina TH35mm, l=1m, na kojoj
se montiraju osiguraci i stezaljke u GRO-DUO.
Monofazna dvostruka nadgradna priključnica sa
poklopcem,
250V,
16A,
renomiranog
proizvođača.
Monofazna
nadgradna
priključnica
sa
poklopcem,
250V,
16A,
renomiranog
proizvođača.
Trofazna nadgradna prikljucnica 3*400/250V,
3*16A, renomiranog proizvodaca.
USLOVI ZA SVETILJKE:
Svetiljke
za
ugradnju na plafon, pričvršćena na tavanicu, zid
ili konstrukciju objekta na način uslovljen
konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog
nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i
konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava
na licu mesta. Za svaku projektom predviđenu
svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja
svetiljki je 220-240V, 50Hz. U sastavu svetiljke
su svetlosni izvori, i sav pomoćni materijal za rad
svetiljke i njihovo postavljanje (držači, visilice,
sajle). Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste
ili približne karakteristike i dimenzije kao
navedeni tipovi svetiljki. Ponuđač treba da
dostavi potvrde o usaglašenosti izdate od strane
akreditovanog tela Republike Srbije, u skladu sa
važećim pravilnicima i standardima.
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Isporuka i montaža nadgradne svetiljke
izrađene u LED tehnologiji s dva svetlosna
izvora predviđena za montažu na plafon, za
osvetljenje kancelarijskih prostora i učionica.
Kućište i reflektor svetiljke su od čelika, obojeni
u beloj boji, a optika od polikarbonata. LED
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33.

34.

moduli imaju dodatnu optiku od polikarbonata,
koja eliminiše blještanje (UGR manji od 19).
Svetiljka je predviđena za česta uključivanja.
Stepen mehaničke zaštite IP20, otpornost na
udar IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje
u kompletu s LED modulima s bojom svetlosti do
4000K,
elektronskim
DALI
predspojnim
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra
većim od 80. Ujednačenost boje (0.38, 0.38)
SDCM manji od 3,0. Svetiljka se može dimovati
do 1% maksimalnog svetlosnog fluksa.
Efikasnost svetiljke minimum 120lm/W, ukupan
fluks sistema je minimum 2700lm. Ukupna
snaga sistema je maksimalno 22,5W. Vreme za
koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog
fluksa je min. 15.000 sati, vreme dok padne na
80% je min. 30.000 sati, a vreme dok padne na
70% je min. 50.000 sati. Najviše jedan procenat
drajvera će biti neispravan posle 5.000 sati.
Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do
+40 stepeni celzijusa. Svetiljka sadrži sigurnosni
kabal koji sprecava pad prilikom montaže ili
održavanja. Svetiljka ima masu od maksimum
3,1 kg. Isporučuje se sa push- in konektorom.
Dimenzije svetiljke su 1197 x 197 mm, visina
maksimalno 36 mm. Svetiljka treba da bude
usklađena sa evropskim standardom o sigurnom
i pravilnom radu, da je usklađena sa evropskim
direktivama koje važe za proizvode, da ima CE
znak.
Isporuka i montaža nadgradne svetiljke izrađene
u LED
tehnologiji sa dva svetlosna izvora
predviđena za montažu na plafone, za
osvetljenje hodnika. Kućište i reflektor svetiljke su
od čelika, obojeni u belu boju, a optika od
polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite IP20,
otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiljka
se isporučuje u kompletu s LED modulima s
bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim
od 80. Ujednacenost boje (0.38, 0.38) SDCM
manji od 3,0. Efikasnost svetiljke minimum
90lm/W, ukupan fluks sistema mimimalno
2700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno
30,0W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na
90% inicijalnog fluksa je min. 15.000 sati, vreme
dok padne na 80% je min.30.000 sati, a vreme
dok padne na 70% je min. 50.000 sati. Najviše
jedan procenat drajvera će biti neispravan posle
5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je
od +10 do +25 stepeni celzijusa. Svetiljka sadrži
sigurnosni kabl koji sprečava pad prilikom
montaže ili održavanja. Svetiljka ima masu od
maksimalno 3,7 kg. Isporučuje se sa push- in
konektorom. Dimenzije svetiljke su 597 x 597
mm, visina kućišta maksimalno 36 mm. Svetiljka
treba da bude usklađena sa evropskim
standardom o sigurnom i pravilnom radu, da je
usklađena sa evropskim direktivama koje važe
za proizvode, da ima CE znak.
Isporuka i montaža nadgradne svetiljke
predviđene za montažu na zid ili plafon, kružnog
oblika prečnika 270 mm i dubine do 100 mm, za
osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih

kom.
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kom.
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35.

36.

37.

38.

39.

prostorija.
Kućište svetiljke je od kompozitnog materijala, a
optika od polikarbonata. Stepen mehaničke
zaštite je IP44. Svetiljka se isporučuju u
kompletu sa LED sijalicom 13,5W.
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim
direktivama koji važe za proizvode, da ima CE
znak
Isporuka i montaža linijske svetiljke izrađene u
LED tehnologiji, koja je predviđena za montažu
na plafon, dužine oko 3400mm namenjena za
osvetljenje školskih tabli. Optika je asimetrična
(60x24 stepeni). Kućište svetiljke je od čelika
obojeno u beloj boji, dok je optički deo od
akrilata. Stepen mehaničke zaštite svetiljke je
IP20, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I.
Ujednačenost boje SDCM (0.38,0.38) <3.
Svetiljka se isporučuje
u kompletu s LED
modulima s bojom svetlosti 4000K, elektronskim
predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije
boje Ra80. Efikasnost min 128lm/W, ukupan
fluks sistema je minimum 9000lm. Maksimalna
snaga sistema je 70W. Maksimalna tolerancija
svetlosnog fluksa je ±2%. Vreme za koje
svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je
min. 25.000 sati, dok je vreme za koje padne na
80% min. 50.000 sati. Najviše jedan procenat
drajvera će biti neispravan posle 5.000 sati.
Svetiljka se isporučuje u kompletu s napojnim
elementom i priborom za montažu. Svetiljka
treba da bude usklađena sa evropskim
standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima
ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koje važe za proizvode,
da ima CE znak.
Isporuka i montaža ugradnog senzora za
detekciju prisustva u kancelarijama, hodnicima i
rezidencijalnim prostorima, spoljnog prečnika 95
mm, a ugradnog prečnika 80 mm. Ukupna
dubina, računajući i ugradni deo je 50 mm.
Detektor pokreta ima površinu detekcije od 2025m2.
Masa senzora je 0,2 kg.
Senzor treba da je usklađen sa evropskim
direktivama koji važe za proizvode, da ima CE
znak.
Isporuka i montaža kutije za nadgradnu montažu
senzora za detekciju prisustva. Kutija je prečnika
95 mm i visine 51,5 mm, a ima unapred
pripremljene rupe za najčešće varijante
kabliranja. Kutija je bele boje. Masa kutije je 0,1
kg.
Isporuka i montaža ugradnog DALI senzora za
detekciju prisustva u kancelarijama, hodnicima i
rezidencijalnim prostorima, spoljnog prečnika 95
mm, a ugradnog prečnika 80 mm. Ukupna
dubina, računajući i ugradni deo je 50 mm.
Detektor pokreta ima površinu detekcije od 2025m2. Senzor kombinuje detekciju pokreta u
skladu sa kojima može da podesi nivo
osvetljenja (PIR), infracrvene zrake, što
omogućava podešavanje nivoa osvetljenja
putem daljinskog upravljanja (IR), i detekciju
nivoa osvetljenosti okolnog prostora (PE).

kom.

4

kom.

2

kom.

2

kom.

2

kom.

3

10

Masa senzora je maksimalno 0,125 kg.
Senzor treba da je usklađen sa evropskim
direktivama koji važe za proizvode, da ima CE
znak.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Ispruka i montaža kutije za nadgradnu montažu
DALI senzora. Kutija je prečnika 95 mm i visine
60 mm, a ima unapred pripremljene rupe za
najcešće varijante kabliranja. Kutija je bele boje.
Masa kutije je 0,055 kg.
Isporuka i montaža LED protivpanične svetiljke
komplet sa baterijom za 3h autonomnog rada,
slična tipu OMS Emergency 2921, 1x1.3W.
Kabl JH(St)-H 2*2*0.8mm2, za povezivanje
sistema za dimovanje svetiljki.
PVC perforirana kanalna kutija 60*60mm, l=2m.
PVC perforirana kanalna kutija 20*10mm,
20=2m.
PVC perforirana kanalna kutija 40*40mm, l=2m.
Podna PVC kanalna kutija, l=2m.
elipsa).
Bakarna papučica za presovanje,
preseka 25mm2, 25/M6.
Bakarna papučice za presovanje,
preseka 16mm2, 16/M6.
Bakarna papučica za presovanje,
preseka 6mm2, 6/M6.

(presek polu
za provodnik
za provodnik
za provodnik

Hilzna za provodnik 6mm2.
Kablovska uvodnica PG36.
Kablovska uvodnica PG21
Kablovska uvodnica PG16.
Provodnik p/f, ž/z boje, preseka 6mm2 i
odgovarajući pribor (šelne, zavrtnjevi, podloške,
...) za izjednačavanje potencijala toplovodnih cevi
(povezivanje sa šinom za uzemljenje u najbližoj
razvodnoj tabli).
Konvencionalni optički detektor dima sličan tipu
(EN54-7) FD 8030. Ovaj tip je kompatibilan s
postojećom PP centralom.
Podnožje za konvencionalni detektor Serije 80xx
DB8000.
Paralelni indikator sličan tipu RI31.
Kabl JH(St)-H 2*2*0.8mm2, za povezivanje
protivpožarnih detektora dima s PP centralom,
koja je instalirana u portirnici br. 2.
PVC obujmice za montažu na zid, za kabl PP00Y 4*25mm2.
Perforirani toplo pocinkovani nosač kablova s
poklopcem i priborom za montažu, l=2m, širina
100mm, visina 50mm
Sitan nespecificiran material
Tipli i vijci fi 6.
Po završetku radova
izvršiti ispitivanje:
neprekidnosti zaštitnog provodnika, otpornosti
izolacije, zaštite automatskim isključenjem
napajanja, funkcionalnosti. O izvršenom pregledu
i ispitivanju električnih instalacija dostaviti stručni
nalaz od strane kvalifikovane ustanove.
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Pozicija

Opis

II

PORTAL U
CENTRA

1.

Bravarski radovi:

1.1.

Pozicija

PROSTORIJI

Količina

kom.

1

j.m.

Količina

m2

94,00

m2

94,00

RAČUNARSKOG

Izrada, transport i montaža unutrašnjeg portala
od aluminijumskih profila, završne obradaplastifikacijom, bela boja. Konstrukcija bez termo
prekida. Zastakljivanje laminiranim-sigurnosnim
staklom debljine 3+3mm. U srednjim poljima
predvideti dvokrilna klizna vrata a u krajnjim
fiksne elemente. Zatvaranje prema šemi.
Potrebno je da prag na kliznim vratima bude u
nivou poda ili sa minimalnom visinom iznad
poda. Materijal, izrada, detalji okova u svemu
prema tehnologiji proizvođača, a po odobrenju
nadzora. Obračun po kom.

Opis

III

SANACIJA
KROVOVA
POKRIVAČEM

1.

Krov iznad “veznog” dela na Elektronskom
fakultetu

1.1

Nabavka i postavljanje krovne vodonepropusne,
paropropusne folije 120gr/m2 preko postojeće
daščane podloge. Obračun po m2.

1.2

j.m.

SA

LIMENIM

Nabavka potrebnog materijala i pokrivanje
krovne površine plastificiranim limom d=0,5mm.
Pokrivanje izvesti u trakama međusobno
spojenim duplim stojećim prevojem u pravcu
pada krova i duplim ležećim u pravcu normalnom
na pad krova, smaknutim na pola. Radove u
svemu izvesti prema propisima za tu vrstu posla,
predvideti propisanu dilatacionu razdelnicu.
Obračun po m2.

Jedinična
cena

Iznos

Jedinična
cena

Iznos

12

1.3.

Nabavka potrebnog materijala i opšivanje
parapetnih zidova plastificiranim limom d=0,5mm,
RŠ=25+100cm. Obračun po m1.

m1

14,00

1.4.

Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradnja
opšivke atike plastificiranim limom d=0,5mm,
RŠ=33cm. Obračun po m1.

m1

8,00

2.

Krov na zgradi laboratorija

2.1.

Čišćenje napadalog šuta iz horizontalnog
stojećeg oluka RŠ=75cm i sa površine krovnog
pokrivača koja se sanira, sa spuštanjem i
odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju u
dvorištu objekta.

2.2

Pažljiva demontaža opšivke slemena krova, sa
ponovnom
montažom
nakon
ugradnje
trapezastog lima. Obračun po m1.

2.3

Demontaža (rašrafljivanje) postojećeg trapeznog
plastificiranog lima 35/237/0,6mm sa drvene
konstrukcije krova sa spuštanjem i odlaganjem
u neposrednoj blizini radi ponovne montaže.
Obračun po m2.

m1

4,50

m2

31,00

m2

16,00

m2

15,00

m1

4,00

Ugradnja popadalih betonskih poklopnih ploča
atike lepljenjem preko sloja lepka. Obračun po
m1.

m1

4,00

Sakupljanje, utovar i odvoz šuta na gradsku
deponiju.

pauš.

2.4.

Nabavka i montaža novog plastificiranog lima
TR35/200/0,6mm u boji postojećeg lima
(braon boja), šrafljenjem na postojeću krovnu
konstrukciju. Obračun po m2.

2.5.

Prerada (sečenje brusilicom na odgovarajuću
dimenziju) i postavljanje demontiranog trapeznog
lima šrafljenjem na postojeću krovnu konstrukciju
sa zamenom šrafova i gumenih podloški.
Obračun po m2.

2.6.

Nabavka potrebnog materijala i zaptivanje
oštećenja na horizontalnom stojećem oluku
RŠ=75cm trajnoelastičnim kitom. Obračun po
m1.

2.7.

2.8.

Pauš

13

IV

OBLOŽNI ZIDOVI U PROSTORIJI M2-1

1.

Suvomontažni radovi

1.1

Izrada obložnog zida
debljine 87,5mm,
jednostruka metalna potkonstrukcija obložena
jednostrano jednostrukim gips kartonskim
pločama GKB 12,5mm, sistem Knauf W112 ili
odgovarajući. Obložni zid izraditi od pocinkovanih
profila, postaviti mineralnu vunu debljine 100mm i
obložiti obostrano gips kartonskim pločama, po
projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi
bandaž trakama i masom za ispunu. U cenu ulazi
i radna skela. Obračun po m2.
- obložni zid pored ulaznih vrata
15,90
-obložnizid parapeta..............................3,31

2.

2.1.

2.2.

V

m2

19,21

m2

19,21

m2

19,21

Molersko farbarski radovi:

Gletovanje novoizrađenih gips kartonskih zidova
glet masom u dva sloja. Obračun po m2.

Bojenje novoizrađenih gips kartonskih zidova
poludisperzijom u dva sloja. Obračun po m2.

IZRADA HIDROIZOLACIJE
TERASA:

KROVOVA

1.

Krov iznad amfiteatra A1:

1.1

Montaža i kasnija demontaža platforme od
cevastih metalnih profila sa montažom
dizaliice, radi stvaranja uslova za
vertikalni
transport
svog
potrebnog
materijala na krov i starog šljunka sa
krova.

I

Paušal

1.2.

1.3.

Skidanje postojećeg šljunka sa površine
krova sa horizontalnim i vertikalnim
transportom, utovarom u kamion i
odvozom na gradsku deponiju. Obračun
po m2.
Nabavka materijala, izrada, transport i
montaža Puc lajsne po detalju na licu
mesta Rš= do 25cm od pocinkovanog
lima, sa adekvatnim pričvršćivanjem za
postojeću podlogu i sva potrebna
kitovanja jednokomponentnom elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom"Sikaflex11FC"ili
odgovarajući.
Obračun po m1.

m2

17,00

m1

50,00
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1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

Temeljno čišćenje i priprema postojeće
stare bitumenske podloge, po potrebi
uklanjanje podklobučenih delova sa
krpljenjem adekvatnom elastomernom
bitumenskom trakom kao i peglanje i
gletovanje svih naboranih površina
brenerom, kako bi se dobila što ravnija
površina i stvorila adekvatna podloga za
polaganje nove PVC hidroizolacije.
Obračun po m2 razvijene površine.
Nabavka materijala transport i izrada nove
PVC hidroizolacije na horizontali i vertikali
preko
prethodno
pripremljene
stare
bitumenske hidroizolacije po sledećem opisu:
-Nabavka transport i polaganje geotekstila
300gr.
-Nabavka transport i izrada nove vertikalne i
horizontalne hidroizolacije, polaganjem UV
otporne, elastične, ojačane poliesterskom
mrežicom PVC membrane "Sikaplan 15G" ili
odgovarajući
d=1.5mm,
sa
varenjem
spojeva.Trake PVC membrane se polažu
preko prethodno postavljenog geotekstila i
tipluju specijalnim tiplovima za krovnu
konstrukciju.Varenje spojeva se vrši vrelim
vazduhom u svemu po tehnologiji i uputstvu
proizvođača materijala. Pozicija obuhvata i
kompletnu izradu i fiksiranje svih potrebnih
lajsni od specijalnog PVC lima radi pravilnog
završetka PVC membrane i sva potrebna
kitovanja
jednokomponentnom
elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom
"Sikaflex11FC"ili odgovarajući. Obračun po m2
razvijene površine.

Nabavka materijala, transport i izrada detalja
od specijalnog PVC „Sikaplan“ ili odgovarajući
lima d=1.40 mm na delu postojećih slivnika, sa
posebnom
obradom
i
kitovanjem
jednokomponentnom
elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom
"Sikaflex11FC"ili odgovarajući a sve u cilju
pravilnog
završetka
novoizvedene
hidroizolacije i vodonepropustnosti na spoju
novoizvedene hidroizolacije i postojećih
slivnika. Obračun po kom.

m2

182,00

m2

182,00

kom.

2

m1

81,00

m1

81,00

Krov iznad amfiteatra A2:
Demontaža postojeće Puc lajsne na delu
holkera od pocinkovanog lima Rš = do 25 cm.
sa horizontalnim i vertikalnim transportom sa
krova, utovarom u kamion i odvozom na
deponiju. Obračun po m1.
Nabavka materijala, izrada, transport i
montaža nove Puc lajsne po detalju na licu
mesta Rš= do 25cm od pocinkovanog lima, sa
adekvatnim pričvršćivanjem za postojeću
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.

podlogu
i
sva
potrebna
kitovanja
jednokomponentnom
elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom"Sikaflex11FC"ili odgovarajući. Obračun
po m1
Temeljno čišćenje i priprema postojeće stare
bitumenske podloge, po potrebi uklanjanje
podklobučenih delova sa krpljenjem adekvatnom
elastomernom bitumenskom trakom kao
i
peglanje
i
gletovanje
svih
naboranih
površina
brenerom, kako bi se dobila što ravnija površina i
stvorila adekvatna podloga za polaganje nove
PVC
hidroizolacije. Obračun po m2 razvijene
površine.
Nabavka materijala transport I izrada nove PVC
hidroizolacije na horizontali i vertikali preko
prethodno pripremljene
stare bitumenske
hidroizolacije po sledećem opisu:
-Nabavka transport i polaganje geotekstila 300gr.
-Nabavka transport i izrada nove vertikalne i
horizontalne hidroizolacije, polaganjem UV
otporne, elastične,
ojačane poliesterskom
mrežicom PVC membrane "Sikaplan 15G" ili
odgov. d=1.5mm, sa varenjem spojeva.Trake
PVC membrane se polažu preko prethodno
postavljenog geotekstila i tipluju specijalnim
tiplovima za krovnu konstrukciju.Varenje
spojeva se vrši vrelim vazduhom u svemu po
tehnologiji I uputstvu proizvođača materijala.
Pozicija obuhvata I kompletnu izradu i fiksiranje
svih potrebnih lajsni
od specijalnog PVC
lima
radi
pravilnog
završetka PVC
membrane
i
sva
potrebna
kitovanja
jednokomponentnom elastičnom poliuretanskom
zaptivnom
masom "Sikaflex11FC"ili
odgovarajući. Obračun po m2 razvijene površine.
Nabavka materijala, transport i izrada detalja od
specijalnog PVC
„Sikaplan“ ili odgov.
lima
d=1.40 mm na delu postojećih slivnika, sa
posebnom
obradom
I
kitovanjem
jednokomponentnom elastičnom poliuretanskom
zaptivnom masom "Sikaflex11FC"ili odgovaraj.
a sve u cilju pravilnog završetka novoizvedene
hidroizolacije i vodonepropustnosti na spoju
novoizvedene hidroizolacije i postojećih slivnika.
Obračun po kom.
Nabavka materijala, izrada, transport I ugradnja
ventilacione cevi sa kapom, od pocinkovanog
lima sa za obradu prodora PVC membranom
ugradnjom pocinkovane šelne I kitovanjem
spojeva jednokomponentnom elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom"Sikaflex11FC"ili odgovarajući. Obračun
po kom.
Terase u dekanatu, prostorije: 101,103 i 104:
Montaža i kasnija demontaža platforme od
cevastih metalnih profila sa montažom
dizaliice, radi stvaranja uslova za vertikalni
transport svog potrebnog materijala na terase
i šuta sa terasa.

m2

295,00

m2

295,00

kom.

2

kom.

1

Pauš.
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3.2.

Rušenje postojeće sokle od teraca plocica
Rš=do 25cm. mestimično komplet sa
holkerom, sa horizontalnim i vertikalnim
transportom šuta sa terasa, utovarom u kamion
i odvozom na gradsku deponiju, a sve u cilju
stvaranja uslova za popravku postojeće
bitumenske hidroizolacije. Obračun po m1.

3.3

Nabavka materijala, transport i mestimična
popravka vertikalnih površina reparaturnim
malterom Rš = do 25cm radi stvaranja
adekvatne podloge za izradu nove vertikalne
PVC hidroizolacije. Obračun po m1.

3.4.

Nabavka materijala, izrada, transport i
montaža nove Puc lajsne po detalju na licu
mesta Rš= do 25cm od pocinkovanog lima, sa
adekvatnim pričvršćivanjem za postojeću
podlogu
i
sva
potrebna
kitovanja
jednokomponentnom
elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom"Sikaflex11FC" ili odgovar. Obračun po
m1.

3.5.

3.6.

3.7.

Temeljno čišćenje i priprema postojeće stare
bitumenske podloge, po potrebi uklanjanje
podklobučenih
delova
sa
krpljenjem
adekvatnom
elastomernom
bitumenskom
trakom kao i peglanje i gletovanje svih
naboranih površina brenerom, kako bi se
dobila što ravnija površina i stvorila adekvatna
podloga za polaganje nove PVC hidroizolacije.
Obračun po m2 razvijene površine.
Nabavka materijala transport I izrada nove PVC
hidroizolacije na horizontali i vertikali preko
prethodno
pripremljene
stare
bitumenske
hidroizolacije po sledećem opisu:
-Nabavka transport i polaganje geotekstila 300gr.
-Nabavka transport i izrada nove vertikalne i
horizontalne hidroizolacije, polaganjem UV
otporne, elastične, ojačane poliesterskom
mrežicom PVC membrane "Sikaplan 15G" ili
odgovaraj. d=1.5mm, sa varenjem spojeva.Trake
PVC membrane se polažu preko prethodno
postavljenog geotekstila i
tipluju specijalnim
tiplovima za
krovnu
konstrukciju.Varenje
spojeva se vrši vrelim vazduhom u svemu po
tehnologiji i
uputstvuproizvođača materijala.Pozicija obuhvata
I kompletnu izradu i fiksiranje svih potrebnih
lajsni od specijalnog PVC lima radi pravilnog
završetka PVC membrane i sva potrebna
kitovanja
jednokomponentnom
elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom
"Sikaflex11FC"ili odgovaraj. Obračun po m2
razvijene površine.
Nabavka materijala, transport i izrada detalja od
specijalnog PVC „Sikaplan“ lima d=1.40 mm
na
delu postojećih slivnika,-odvoda
sa
posebnom
obradom
i
kitovanjem

m1

52,00

m1

52,00

m1

52,00

m2

58,00

m2

58,00
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3.8.

4.
4.1

4.2.

jednokomponentnom elastičnom poliuretanskom
zaptivnom masom "Sikaflex11FC"ili odgovar.
a
sve
u
cilju
pravilnog završetka
novoizvedene hidroizolacije i vodonepropustnosti
na spoju novoizvedene hidroizolacije i postojećih
slivnika. Obračun po kom.
Nabavka materijala, transport i izrada detalja od
specijalnog PVC „Sikaplan“ lima d=1.40 mm i
celicnog profila na deluulaza na terasu sa
posebnom
obradom
i
kitovanjem
jednokomponentnom elastičnom poliuretanskom
zaptivnom masom "Sikaflex11FC"ili odgovaraj.
a sve u cilju pravilnog završetka novoizvedene
hidroizolacije i vodonepropustnosti na spoju
novoizvedene
hidroizolacije
i
postojećih
vrata.Obračun po kom.

Montaža i kasnija demontaža platforme od
cevastih metalnih profila sa montažom
dizaliice, radi stvaranja uslova za vertikalni
transport svog potrebnog materijala na terase
i šuta sa terase.

Demontaža i kasnija ponovna montaža-nakon
izvođenja nove hidroizolacije i novih okapnica,
postojeće gromobranske trake bez atestiranja
i bez popravke.

Demontaža
postojeće
Puc
lajsna
pocinkovanog lima Rš = do 25 cm
horizontalnim i vertikalnim transportom
krova, utovarom u kamion i odvozom
deponiju. Obračun po m1.

od
sa
sa
na

4.4.

Demontaža postojećeg starog opšiva
pocinkovanog
lima
Rš=do
50cm
horizontalnim i vertikalnim transportom
terase, utovarom u kamion i odvozom
gradsku deponiju. Obračun po m1.

od
sa
sa
na

4.6.

6

kom.

3

Velika terasa u dekanatu:

4.3.

4.5.

kom.

Skidanje-rušenje postojećih starih betonskih
ploča kompresorom i hiltijem,komplet sa
podlogom, sa horizontalnim i vertikalnim
transportom sa terase, i odlaganjem u
dvorište. Obračun po m2.

Nabavka materijala, izrada, transport i
montaža nove Puc lajsne po detalju na licu
mesta Rš= do 25cm od pocinkovanog lima, sa
adekvatnim pričvršćivanjem za postojeću
podlogu
i
sva
potrebna
kitovanja

pauš.

pauš.

m1

65,00

m1

47,00

m2

123,00

m1

65,00

18

jednokomponentnom
elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom"Sikaflex11FC"ili odgov. Obračun po
m1.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Nabavka materijala, izrada, transport i
montaža nove okapnice RŠ =do 33 cm od
pocinkovanog
lima,
sa
adekvatnim
pričvršćivanjem za postojeću podlogu i sva
potrebna
kitovanja
jednokomponentnomelastičnompoliuretanskom
zaptivnom masom"Sikaflex11FC"ili odgov..
Obračun po m1.
Nabavka materijala, izrada, transport
i
montaža nove okapnice RŠ =do 50 cm od
pocinkovanog
lima,
saadekvatnim
pričvršćivanjem za postojeću podlogu i sva
potrebna
kitovanja
jednokomponentnom
elastičnom
poliuretanskom
zaptivnom
masom"Sikaflex11FC"ili odgov.Obračun po m1.
Temeljno čišćenje i priprema postojeće stare
bitumenske podloge, po potrebi
uklanjanje
podklobučenih delova sa krpljenjem adekvatnom
elastomernom bitumenskom trakom kao i
peglanje i gletovanje svih naboranih površina
brenerom, kako bi se dobila što ravnija površina i
stvorila adekvatna podloga za polaganje nove
PVC
hidroizolacije. Obračun po m2 razvijene
površine.
Nabavka materijala transport I izrada nove PVC
hidroizolacije na horizontali i vertikali preko
prethodno
pripremljene
stare
bitumenske
hidroizolacije po sledećem
opisu:
-Nabavka transport i polaganje geotekstila 300gr
-Nabavka transport I izrada nove horizontalne
hidroizolacije, polaganjem PVC hidroizolacione
membrane za opterećene krovove tipa SikaPlan
SGmA 1.5 ili drugu odgovarajući sa ojačanjem
od staklenog voala, sa varenjem spojeva.
Membrane
se
polažu
preko
prethodno
postavljenog geotekstila. Varenje spojeva se
vrši vrelim vazduhom u svemu po tehnologiji i
uputstvu proizvođača materijala. Na vertikali,
odnosno atici visine H=do 30cm, ugraditi UV
otpornu PVC membranu ojačanu poliesterskom
mrežicom "Sikaplan 15G" ili odgovar. d=1.5mm,
Pozicija obuhvata I kompletnu izradu i fiksiranje
svih potrebnih lajsni odspecijalnog PVC lima
radi pravilnog završetka PVC membrane i sv
potrebna
kitovanja
jednokomponentnom
elastičnom poliuretanskom zaptivnom masom
"Sikaflex11FC"ili odgovaraj.
-Nabavka transport i polaganje geotekstila 300gr
-Nabavka transport i polaganje PE folije.
Obračun po m2 razvijene površine.
Nabavka materijala, transport i izrada detalja od
specijalnog PVC „Sikaplan“ lima d=1.40 mm na
delu postojećih slivnika odvoda sa posebnom
obradom I kitovanjem jednokomponentnom
elastičnom poliuretanskom zaptivnom masom
"Sikaflex11FC"ili
odgovaraj. a sve u cilju
pravilnog završetka novoizvedene hidroizolacije i
vodonepropustnosti na spoju novoizvedene

m1

43,00

m1

4,00

m2

145,00

m2

145,00

kom.

2
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hidroizolacije i postojećih slivnika. Obračun po
kom.
4.12.

4.13

4.14.

Nabavka materijala, transport vertikalni i
horizontalni transport novih betonskih ploča
dim 30x30x3cm u sivoj boji, na terasu sa
polaganjem na sloju cementnog maltera,preko
prethodno izvedene nove PVC hidroizolacije.
Obračun po m2.
Nabavka materijala, transport i izrada detalja od
specijalnog PVC „Sikaplan“ lima d=1.40 mm i
celicnog profila na delu ulaza na terasu sa
posebnom
obradom
i
kitovanjem
jednokomponentnom elastičnom poliuretanskom
zaptivnom masom "Sikaflex11FC"ili odgovaraj. a
sve u cilju pravilnog završetka novoizvedene
hidroizolacije i vodonepropustnosti na spoju
novoizvedene hidroizolacije i postojećih vrata.
Obračun po kom.
Nabavka materijala transport, sanacija, obrada
i bojenjfasadnom bojom ograde i dela fasadnog
zida na terasi po sledećem opisu:
-Čišćenje postojeće ograde I fasadnih zidova sa
mestimičnom popravkom postojećih oštećenja
reparaturnim malterom.
-Obrada zidova gradjevinskim lepkom sa
armiranjem staklenom mrežicom 145gr.
-Bojenje kompletne površine bojom za fasadu
Maxifas ili odgovar. u tonu po izboru naručioca
posla. Obračun po m2 razvijene površine.

m2

123,00

kom.

1

m2

42,00
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Електронски факултет у Нишу, Конкурсна документација
ЈН 005/2017

ЗБИРНА

I

РЕКАПИТУЛАЦИЈ А

АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈЕ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

А

Грађевински и грађевинско занатски радови

В

Електричне инсталације
Укупно I:

II

ПОРТАЛ У ПРОСТОРИЈИ РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА

III

САНАЦИЈА КРОВОВА СА ЛИМ. ПОКРИВАЧЕМ

IV

ОБЛОЖНИ ЗИДОВИ У ПРОСТОРИЈИ М2-1

V

ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВОВА И ТЕРАСА

СВЕГА динара (без ПДВ-а):

Гарантни рок: _________
радова)

(не може бити краћи од 24 месеца од дана изведених

Рок извршења радова: _________ (не може бити дужи од 60 календарских дана
од дана ступања уговора на снагу)

НАПОМЕНА:
-

Обавезно попунити све ставке предмера радова
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Технички опис за набавку
-

Сувомонтажни радови

-

Браварски радови
Подополагачки радови
Столарски радови
Керамичарски радови
Молерско фарбарски радови
Електроинсталатерски радови

3.2 Квалитет, опис радова и начин спровођења контроле и обезбеђивања
гаранције квалитета
Извођач се обавезује да води грађевински дневник.
Наручилац ће именовати Надзорни орган.
Извођач је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку
уговорених радова, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни
орган потврђује у Грађевинском дневнику.
Примопредају изведених радова врши Надзорни орган. Надзорни орган је дужан да без
одлагања, а најкасније у року од 24 сата, по пријему обавештења изврши преглед изведених
радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према овом Уговору, приступа
примопредаји изведених радова, о чему сачињава Записник о примопредаји изведених радова и
коначном обрачуну, који потписује.
Извођач је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране
радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад.
Пријем изведених радова обухвата и предају комплетне пратеће документације –
атесте, извештаје о типским испитивањима, сертификата, декларација и сл.
Извођач је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди Записником,
отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.
Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима,
комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником.
Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови
примљени од стране Наручиоца .

ТЕХНИЧКA АДМИНИСТРАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈА И ОБРАЧУН РАДОВА
Техничку документацију, администрацију и евиденцију на градилишту Извршилац
систематски организује, тако да се она одвија упоредо са током радова без и најмањег
закашњења, како би се преко ње пратио развој послова, кретање радне снаге, допрема
материјала и контрола рокова извршења (грађевински дневник, грађевинска књига,
оперативни планови и др).
У грађевинску књигу се уписују сви премерени подаци о извршеним радовима са
потребним скицама. Обрачунски нацрти, су обавезни и чине саставни део грађевинске
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књиге. За радове који касније постају невидљиви треба обавезно уцртати у књигу и
скице са тачним мерама.
Свакодневно вођење грађевинског дневника и остале техничке евиденције је обавезно.
Руководилац радова Извршиоца и представник Наручиоца заједно врше премере
радова, нарочито оне чије је премеравање по завршетку немогуће.
Извршилац води грађевинску књигу под контролом Наручиоца, а Извршилац је
одговоран за тачност података. У грађевинској књизи не сме ништа бити брисано, већ
се свака исправка врши повлачењем црте погрешног и дописује тачно.
Поред сваке исправке мора бити параф лица које исправку уноси.
Обрачунавање и пријем радова
Обрачун изведених количина радова врши се према предмерима радова, и стварно извршеној
количини.
Обрачун материјала врши се према датој јединици мере.
При обрачуну се не признаје расут материјал, просипања, неодговорног: складиштења, чувања
и употребе или због његове неисправности, непогодности и неприпремљености за рад.
Привремене ситуације извршилац подноси наручиоцу на оверу за обављену једну целину, или
делимично извршену динамичким планом предвиђену обавезу.
Окончана ситуација се саставља после свих обављених радова, и када је провери и одобри
наручилац служи као окончан обрачун између Извршиоца и Наручиоца.
ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА ЈЕ:
- Да обезбеди привремено коришћење електричне енергије и воде за потребе извршења
радова.
- Да организује стручно-техничку контролу квалитета обављених радова.
НАПОМЕНЕ:
* Гарантни период : 24 месеца
ПРИЛОГ :
- Записник о детаљним информацијама о упознавању са објектом и предметом рада
- Решење Одговорног извођача радова
- Изјава о одговорности за све активности на Електронском факултету у Нишу
- Решење Одговорног лица за БЗР.
Понуђач
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3.3 Рок извођења радова:
Рок не може бити дужи од 60 календарских дана.
У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, Наручилац има
право на наплату уговорне казне и менице за добро извршење посла, као и право на
раскид уговора.
3.4. Место извођења радова
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш
3.5. Гарантни рок, постгарантни период, резервни делови
За изведене радове и уграђени материјал/опрему, гарантни период не може бити
краћи од 24 месеца од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем
радова.
Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од
два дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су
настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.
3.6. Евентуалне додатне услуге : Нема.
3.7. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ :
Прилози које понуђач треба да достави уз понуду :
1.Записник о детаљним информацијама о упознавању са објектом и предметом рада
2.Решење Одговорног извођача радова
3. Решење Одговорног лица БЗР
4.Изјава о одговорности БЗР за све активности на Електронском факултету Нишу
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ЗАПИСНИК
о детаљним информацијама за поправку објекта

дана ............................................... по ЈН бр. 005/2017 - Грађевински, грађевинско
занатски и инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији кровова и
тераса на Електронском факултету у Нишу

представник предузећа
.............................................................................................................,
( назив фирме )
..................................................................................................................................................,
(име представника предузећа )
се, на лицу места, детаљно упознао са објектом и предметом поправке.
Овим записником Понуђач/Извршилац изјављује да је добио све потребне
информације и разјашњења, о предмету рада, које су га интересовале и да нема
никаквих нејасноћа ни по ком питању.
Ниш, дана ........................................

за Понуђача:
........................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада
.............................................................................................................
( представник Електронског факултета у Нишу )
Без записника се понуда сматра неприхватљивом.
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На основу статута предузећа (оснивачког акта) чл. _______________________ доносим
следеће
Р Е ШЕ Њ Е
Одређује се ____________________________________________________ за одговорно
( име и презиме)
лице за Безбедност и здравље на раду на Електронском факултету у Нишу за ЈН
005/2017.
Именовани је обавезан да се придржава и спроводи законе и прописе безбедности и
здравља на раду, као и да их свакодневно примењује при организацији посла и
извршењу радова.

Дана _____________________

МП

Д И Р Е К Т ОР

_______________________________

26

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Ред.
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
бр.
Услов:
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
Доказ:
1.

- за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за
сваког члана групе понуђача
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ
доставити и за сваког подизвођача
Услов:
Да понуђач 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 заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Доказ:
- за правно лице:
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта.

2.

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим
се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет
страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-zapravna-lica.html
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре –
Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује
да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
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кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична
дела против привреде и кривично дело примања мита.
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта.
Напомена:
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај
доказ и за правно лице и за законског заступника
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе
доставити за сваког од њих
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за
сваког члана групе понуђача
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за сваког подизвођача
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов:
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији
Доказ:
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и

3.

2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:
 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач
је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и
потврде тих осталих локалних органа/организација/установа
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два
доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да
се налази у поступку приватизације
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за
сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за
сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов:

4.

Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
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као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
Доказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац
бр.4)
Напомена:


Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за
заступање понуђача и оверена печатом.



Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом.
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Услов:
Пословни капацитет
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако је у периоду од
2012-2016. године понуђач реализовао миниму 3 (три) уговора изводио радове
(испорука и уградња материјала) који су предмет јавне набавке. Под
референтном набавком се сматрају у потпуности реализовани уговори, чија
укупна вредност за наведени период износи најмање 6.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
Доказ:
- Списак изведених радова
- Потписане и оверене потврде о референтним набавкама

5.

Попуњен, потписан и оверен образац изведених радова - стручне референце
(образац бр. 6.) и потврде о референтним набавкама, које морају бити
попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца
(образац бр. 7.)
Референце важе само за директне уговоре са наручиоцем.
Не признају се подизвођачки уговори и референце које главни извођач
оверава свом подизвођачу.
Напомена:
-

У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног
члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе
достави доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услове ове
доказе доставити за те чланове.

-

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се
додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не
треба доставити за подизвођача.
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Услов:
Кадровски капацитет
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 6
запослених извршилаца, од којих :
-1 дипломираног инжењера (VII степена стручне спреме) са лиценцом
Одговорног извођача радова из групе 400 или 401 или 410 или 411 издате од
Инжењерске коморе Србије.
односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика
ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о
раду)
Докази:
6.

- За све раднике доставити фотокопије М образаца пријаве на обавезно
социјално осигурање запослених или уговор о радном ангажовању.
- За инжињере копију тражених лиценци и копију потврде од Инжењерске
Коморе Србије којим се доказује да су тражене лиценце важеће
- За све раднике доставити и лекарско уверење за рад на висини.
Напомена:


У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног
члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе
достави доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај
доказ доставити за те чланове.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни
услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за
подизвођача.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
тачака 1.до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и
члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом
одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава
самостално без обзира на ангажовање подизвођача.
2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из
члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа
у складу са овим одељком конкурсне документације.
3. Докази о испуњености услова из члана 77.Закона могу се достављати у неовереним
копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач
може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да
наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да
достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.
На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2 )докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
7. 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.
8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1.
Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести
наручиоца и да је документује на прописани начин.
10. Пре подношења понуде потенцијални понуђачи су у обавези да са
представником Наручиоца обиђу локације за извођења радова. Понуђч је у
пбавези да уз понуду достави копију Записника о детаљним информацијама о
упознавању са објектом и предметом рада.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној
цени као једином критеријуму.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац
мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није
већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на
добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује
порез на доходак грађана.
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Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је
сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим
се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6.ЗЈН).
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је
понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим
се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6.ЗЈН).
Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.став 1. до 4.
ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница
Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се
сходно одредбама тог споразума.
Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до
4.ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница
Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових
држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће
се сходно одредбама тог Споразума.
5.1 Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом :
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.У случају истог
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио краћи рок извршења.
Уколико ни после примене резервних критеријума не буде
могуће изабрати
најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који
имају исту најнижу понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје
аручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од
чланова Комисије извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру биће додељен уговор о јавној набавци.
1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и
потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове
под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне
набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у
даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља
на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се
одбија као неприхватљива.
6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће
поступак јавне набавке на српском језику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је
неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски
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језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити
одбијена као неприхватљива.
6.2 Начин састављања и подношења понуде
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене
податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом
и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног
органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у
понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну
садржину понуде.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани
у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно
прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши
на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од
н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не
смеју бити оштећени, означени бројем (меница), стављају се у посебну фолију, а на
фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора
залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити,
заштитили.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Електронски
фкултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, канцеларија бр.11:
Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски радови на адаптацији
просторија и санацији кровова и тераса на Електронском факултету у Нишу Јавна набавка број 005/2017)- НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача,
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из
групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 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.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде
и печат понуђача.
6.3 Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75.и
76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у
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конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и
печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:
 Образац понуде
 Структура цене
 Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у
складу са чл.88 Закона
 Изјава о независној понуди
 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
 Списак изведених радова
 Потврда о референтним набавкама
 Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да
понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група
понуђача
 потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде
попуњен)
 докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77.
Закона и Одељком 4. конкурсне документације
 Записник о детаљним информацијама о упознавању са објектом и предметом
рада
 Решење Одговорног извођача радова
 Изјава о одговорности за све активности на Електронском факултету у Нишу
 Решење Одговорног лица за БЗР.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове
из позива за подношење понуда и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.
6.4 Подношење и отварање понуда
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на
који су послате.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву,
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања
понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана
наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Електронског факултета у
Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, канцеларија 104 у деканату.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају
да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано
овлашћење за учествовање у овом поступку,(пожељно је да буде издато на
меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника
понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица
овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе
подаци у складу са Законом.
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Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени
представници понуђача, који преузимају примерак записника.
Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања
понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.
6.5 Начин подношења понуде
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са
подизвођачем.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.У случају да понуђач поступи супротно
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди.Уколико је понуђач, у
оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све
такве понуде одбити.
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као
подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда
понуђача у којој се појављује биће одбијена.
6.6 Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету
понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА Понуде за јавну набавку : Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски
радови на адаптацији просторија и санацији кровова и тераса на Електронском
факултету у Нишу Јавна набавка број 005/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом
стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и
према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.
У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним
путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку :
Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски радови на адаптацији
просторија и санацији кровова и тераса на Електронском факултету у Нишу Јавна набавка број 005/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда,
Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.
Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за
подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења дато
на име озбиљности понуде.
6.7 Партије
Набавка није обликована по партијама.
6.8 Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
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6.9 Подношење понуде са подизвођачима
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:
- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору;
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући
приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује
испуњеност тих услова.
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање
подизвођача.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки
подизвођач у своје име.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је 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. Наручилац може на захтев подизвођача и где
природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно
подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења
одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће
омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да
понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број
подизвођача.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9.и 10. члана 80.
Закона.
6.10

Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део
понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се
међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који
обавезно садржи податке прописане члан 81.став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и
то:
 податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона,
наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова.Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом
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76.Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа
дефинисанихконкурсном документацијом.
У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у
своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом
75. став 2. Закона)
Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према
наручиоцу.
6.11

Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или
без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на
додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у
складу са правилом заокруживања бројева.У случају рачунске грешке меродавна ће
бити јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.
Понуђена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и
опреме, ангажовања опреме и механизације, трошкови утовара опреме и материјала,
транспорт, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове шпедиције, комплетно
осигурање до места испоруке и након испоруке до завршетка извођења радова,
издавања атеста, трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, све евентуалне
трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и
Закона о заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава
финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92.Закона.
6.12

Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.
Променом уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно
дефинисаним параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.
6.13

Рок извођења радова

Изабрани понуђач је обавезан да изведе радове у року који не може бити дужи
од 60 календарских дана од дана ступања уговора на снагу
6.14

Гарантни рок, постгарантни период

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца од дана када је извршен
квантитативни и квалитативни пријем радова.
Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке
у току трајања гарантног рока.
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6.15
Начин и услови плаћања
Наручилац ће платити на следећи начин:
Сукцесивно у зависности од извођења уговорених радова, у року до 45 (словима:
четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћених
и одобрених Извештаја (Записника, који је саставни део рачуна).
Рачун мора гласити на: Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14,
18000 Ниш, ПИБ (100232259) и бити достављен на адресу Корисника Електронски
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш са обавезним прилозима/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и
потписом овлашћеног лица Корисника услуга. Извођач је обавезан да на рачуну/
наведе уговoр на основу којег се рачун издаје (број и датум).
Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује
Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС,
50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о
садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).
У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности
прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .
Привремене и окончане ситуације се испостављају према количинама из
обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача
радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави
Наручиоцу Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не
могу контролисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове
грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација,
обострано потписане и оверене.
Плаћање ће се вршити у динарима.
Уз сваки рачун се доставља, Потписане и оверене привремене и окончане
ситуације и Записник о успешно извршеном пријему изведених радова. У случају да је
Надзорни орган издао Сагласност о продужењу рока– налог за рад, и Сагласност је
потребно доставити уз рачун.
Извођач је обавезан да достави Грађевинску књигу који је оверен од стране
одговорног лица извођача радова и лица за контролу извођења радова овлашћеног од
стране Наручиоца / Надзорног органа одмах после завршетка радова уз достављени
рачун.
У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну ће исказати као корекцију
рачуна књижно задужење / одобрење, или ће уз рачун за корекцију цене доставити
књижно задужење/одобрење.
6.16 Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.
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У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена,
као неприхватљива.
6.17 Средства финансијског обезбеђења
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача,
а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.
СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност СФО мора се продужити.
6.17.1.СФО за озбиљност понуде
Рок важења средства обезбеђења за озбиљност понуде мора да буде минимум 30
календарских дана дужи од рока важења понуде (опција понуде).
Износ СФО за озбиљност понуде је 2% вредности понуде без ПДВ.
Основи за наплату СФО за озбиљност понуде су:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
мора да садржи клаузуле „неопозива“, „безусловна“, „платива на први позив“, и „без
права на приговор“, као и основе за наплату СФО за озбиљност понуде.

6.17.2. СФО за добро извршење посла
Рок важења СФО за добро извршење посла мора да буде минимум 30
календарских дана дужи од рока важења уговора/рока одређеног за коначно
извршење посла.
Износ СФО за добро извршење посла је 10% од вредности уговора без ПДВ.
Основ за наплату СФО за добро извршење посла је: случај да друга уговорна страна
не испуни било коју уговорну обавезу.
6.17.3. СФО за отклањање недостатака у гарантном року
Рок важења СФО за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде 30
календарских дана дужи од гарантног рока.
Износ СФО за за отклањање недостатака у гарантном року је 5% од вредности уговора
без ПДВ.
Основ за наплату СФО за отклањање недостатака у гарантном року је:
случај да друга уговорна страна не отклони недостатке у гарантном року.

39

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:
У понуди:
Меница за озбиљност понуде
Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је


издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од
стране законског заступника или лица по овлашћењу законског
заступника, на начин који прописује Закон 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. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)



евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна
банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр.
56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да
региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу
кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из
основа (тачка 4. став 2. Одлуке).



Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да
може наплатити меницу на износ од 2 % од вредности понуде (без
ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења
понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
које мора бити издато на основу Закона о меници.



овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање
менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да
меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник
понуђача;

2)
фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране
банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају
датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
3) фотокопију ОП обрасца.
4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
НБС)
У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у
року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када
је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског
обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши наплату
бланко сопствене менице за озбиљност понуде.
Меница ће бити враћена Пружаоцу у року од осам дана од дана предаје Кориснику
средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.
Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.
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Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака.
У року од 10 дана од закључења Уговора
Меницу као гаранцију за добро извршење посла
Меница за добро извршење посла
Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:


бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива,
без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена
службеним печатом од стране овлашћеног лица,



Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да
може наплатити меницу на износ од 10% од вредности уговора (без
ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења
уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,



фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке,
оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног
овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног
овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),



фотокопију ОП обрасца.



Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије
(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне
банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет
странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

По потписивању Записника о квалитативно-квантитативном пријему
Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:


бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року
која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив,
потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,



Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да
може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без
ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с
тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу
и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,



фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке,
оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног
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овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног
овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),


фотокопију ОП обрасца.



Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије
(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне
банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет
странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у
гарантном року.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац
има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као
саставни део понуде и гласи на Електронски факултет у Нишу, Александра
Медвдева 14, 18000 Ниш
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш и доставља
се лично или на одговарајући безбедан начин поштом на адресу Електронски
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за JН 005/2017
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року
гласи на Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш и
доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу
корисника уговора: Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14,
18000 Ниш:
са назнаком: Средства финансијског обезбеђења за JН 005/2017.
6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван
круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити
објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и
пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач
ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
„ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.
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Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне
тајне.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.
6.19 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и
других прописа
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 (Образац 4 из конкурсне документације).
6.20 Накнада за коришћење патената
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.21 Начело заштите
ефикасности

животне

средине

и

обезбеђивања

енергетске

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који
минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење
потрошње енергије – енергетску ефикасност.
6.22 Додатне информације и појашњење
Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу
Наручиоца, са назнаком: „ПОЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број JН 005/2017 или
електронским путем на е-mail адресу : radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, радним данима
(понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. Захтев за појашњење
примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће
евидентиран као примљен првог следећег радног дана.
Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев
на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
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 и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20.
Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу
са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима
јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на
интернет страници www.кjn.gov.rs).
6.23 Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац
трошкова припреме понуде.
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.
6.24 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна појашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна појашњења, 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 понуда.
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична
цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
6.25 Разлози за одбијање понуде
Понуда ће бити одбијена ако:
- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН
односно 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
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом
109. Закона.
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6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави
Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од
максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
6.27 Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:
 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
 учинио повреду конкуренције;
 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ наведеног може бити:
 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 исправа о наплаћеној уговорној казни;
 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82.
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више
чланова групе понуђача.
6.28 Увид у документацију
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана
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од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14.
Закона.
6.29 Заштита права понуђача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са
детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач.
1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона
којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту
права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Електронски
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш са назнаком: Захтев за
заштиту права за ЈН радова Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски
радови на адаптацији просторија и санацији кровова и тераса на Електронском
факултету у Нишу, бр.JН 005/2017 копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 15,00
часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (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. 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 3. ове тачке, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
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.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења
захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву
за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од
три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од:
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите
права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да
ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени
сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
наслов.
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев
сматрао потпуним.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
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финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног
налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима
јавних
набавки
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
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назив наручиоца у поступку јавне набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

VALUE DATE – EUR- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
ORDERING CUSTOMER
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

FIELD 70:

SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

VALUE DATE – USD- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT
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6.30 Закључивање уговора
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен
уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет)
дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не
потпише у року од 10 дана, Наручилац може закључити са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити
уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
6.31 Измене током трајања уговора
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115.
став 1. Закона о јавним набавкама.
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ОБРАСЦИ
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ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр._________ од _______________ за отворени поступак јавне набавке–
радова ________________ЈН бр. ______________
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Врста правног лица
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Врста правног лица
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1)

Назив члана групе понуђача:
Адреса:
Матични број:
Врста правног лица
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив члана групе понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив члана групе понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ
ЦЕНА
ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ

УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а

Грађевински,
грађевинско
занатски
и
инсталатерски
радови
на
адаптацији
просторија и санацији кровова и тераса на
Електронском факултету у Нишу за ЈН 0052017
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
УСЛОВ НАРУЧИОЦА

ПОНУДА ПОНУЂАЧА

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Сукцесивно
у зависности од извршења
уговорених радова, у року до 45 (словима:
четрдесетпет) дана од дана пријема исправног
рачуна, издатог на основу прихваћених и
одобрених Извештаја(Записника)
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
Изабрани понуђач је обавезан да радове изводи
у року који не може бити дужи од 60
календарских дана од дана од дана од ступања
уговора на снагу
ГАРАНТНИ РОК:
Минимум 24 месеца/и и почиње да тече од дана
састављања Записника о примопредаји
изведених радова потписаног од стране
овлашћених представника Уговорних страна.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Електронски факултет у
Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Прихвата ДА / НЕ(заокружити)

_ од дана од ступања уговора на
снагу
_____месеца/и и почиње да тече
од дана састављања Записника о
примопредаји изведених радова
потписаног од стране овлашћених
представника Уговорних страна.
Сагласан за захтевом наручиоца
ДА/НЕ (заокружити)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
не може бити краћи од 60 дана од дана
_____ дана од дана отварања
отварања понуда
понуда
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок
извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде
сматраће се неприхватљивом.
Датум
________________________

Понуђач
М.П.

_____________________

Напомене:
- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва
празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)
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ОБРАЗАЦ 2.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања
испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача
даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду
број:________ за јавну набавку радова Грађевински, грађевинско занатски и
инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији кровова и тераса на
Електронском факултету у Нишу ЈН бр.005/2017, Наручиоца „Електронски факултет
у Нишу“ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци
бити ништав.

Датум:

Понуђач/члан групе понуђача
М.П.

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде
број: ______________за јавну набавку радова Грађевински, грађевинско занатски и
инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији кровова и тераса на
Електронском факултету у Нишу. у отвореном поступкујавне набавке ЈН бр.005/2017
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум:
М.П.

Понуђач/ члан групе понуђача/
подизвођач

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за
понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од
стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 4
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА–СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Референтни
наручилац

Лице за
контакт и број
телефона

Број и датум
закључења
уговора

Датум
реализације
уговора

Вредност
изведених радова
без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
Укупна
вредност
Изведених
радова без
ПДВ-а
Датум:

М.П.

Понуђач:

Напомена:
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла испред групе понуђача.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по
члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у
понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона
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ОБРАЗАЦ 5
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
Наручилац предметних радова:
__________________________________________________________________
(назив и седиште наручиоца)
Лице за контакт:
___________________________________________________________________
(име, презиме, контакт телефон)
Овим путем потврђујем да је
__________________________________________________________________
(навести назив седиште понуђача)
за наше потребе извео:
__________________________________________________________________
(навести референтне радове/уговора)
у уговореном року, обиму и квалитету

Датум закључења
уговора

Датум:

Датум реализације
уговора

Вредност уговора
без ПДВ

М.П.

Вредност изведених
радова без ПДВ
Дин/EUR

Наручилац радова:

НАПОМЕНА:
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по
члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у
понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона
Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене
понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности испоручених добара) у динаре по
средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова: Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски
радови на адаптацији просторија и санацији кровова и тераса на Електронском
факултету у Нишу
ЈН бр. 005/2017
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду
прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком спецификацијом
наручиоца
трошкови прибављања средстава обезбеђења
за озбиљност понуде
Укупни трошкови без ПДВ
ПДВ

__________ динара

__________ динара
__________ динара
__________ динара

Укупни трошкови са ПДВ

__________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога
који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена:
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали
наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном
случају
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан
да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац
потписује и оверава печатом понуђач.
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ПРИЛОГ 1
СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,
68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о :
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ПОДАТАК О
1. Члану групе који ће бити
носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред
наручиоцем;
2. Oпис послова сваког од
понуђача из групе понуђача у
извршењу уговора:

3.Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица члана групе понуђача:
______________________
м.п.
Датум:
___________
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ПРИЛОГ 2
меница за озбиљност понуде

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља,
Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................
(назив и седиште Понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................
и з д а ј е д а н а ............................ године
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ
МЕНИЦЕ
КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14,
18000 Ниш, МБ:107215240, ПИБ 100232259, број текућег рачуна: 8401721666-89, Управа за трезор
Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив.
Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________
(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу 2% (уписати проценат) oд
врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe у отвореном поступку јавне набавке
радова „Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски радови на адаптацији
просторија и санацији кровова и тераса на Електронском факултету у Нишу“, (број ЈН –
005/2017), сa рoкoм вaжења минимално _____ (уписати број дана,мин.30 (тридесест
дана)дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења
понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за
исти број дана.
Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд __%
(уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз
прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa
свих рaчунa Дужникa ________________________________(унeти oдгoвaрajућe
пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист
пoвeриoцa. ______________________________ .
Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт
свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у
случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг
пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.
Дужник сeoдричe прaвa нa пoвлaчeњeoвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa
зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.
Meницaje вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицaoвлaшћeнoг зa зaступaњe
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Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтaoд стрaнe
дужникa. Meницaje пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa
________________________ (унeти имe и прeзимeoвлaшћeнoг лицa).
Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнoje у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je
1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.
_______________________ Издaвaлaц мeницe
Услoви мeничнe oбaвeзe:
1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење
понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe
вaжнoсти (oпциje пoнудe)
2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку
дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или
oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку
дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.
Датум:







М.П.

Понуђач:

Прилог:
1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за
озбиљност понуде
фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од
стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да
се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији
депо картона)
фотокопија ОП обрасца
Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије
(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је
извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра
меница и овлашћења НБС)
Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у
оквиру понуде.
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ПРИЛОГ 3
меница за добро извршење посла
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља,
Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
(напомена: не доставља се у понуди)
ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................
(назив и седиште Понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................
и з д а ј е д а н а ............................ године
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ
МЕНИЦЕ
КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14,
18000 Ниш, МБ:07215240, ПИБ: 100232259, број. текуће рачуна: 8401721666-89, Управа за трезор
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски
бр._________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења
и овлашћујемо „Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000
Ниш“, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од
___________ динара, (и
словима
_______________динара), по Уговору
о__________________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од
_________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен
код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у
вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________
(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их
изврши делимично или неквалитетно.
Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се
поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _________________ од
________________
године
(заведен
код
Корисника-Повериоца)
и
бр.
_________________ од ________________ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније
до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални
продужетак рока завршетка извођења радова има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и
рок за извршење посла.
Овлашћујемо „Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш“,
као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих
хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и
трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет
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текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег
рачуна Повериоца бр. 840-1721666-89 – Управа за трезор.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође
до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Дужника

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Место и датум издавања Овлашћења
Датум:

М.П.

Понуђач:
Потпис овлашћеног лица

Прилог:
 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро
извршење посла
 фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од
стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да
се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији
депо картона)
 фотокопија ОП обрасца
 Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије
(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је
извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра
меница и овлашћења НБС)
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ПРИЛОГ 4
меница за отклањање недостатака у гарантном периоду
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља,
Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
(напомена: не доставља се у понуди)
ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................
(назив и седиште Понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................
и з д а ј е д а н а ............................ године
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ
МЕНИЦЕ
КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14,
18000 Ниш, МБ: 07215240, ПИБ 100232259, број. текућег рачуна: 8401721666-89, Управа за трезор.
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски
бр._________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења
и овлашћујемо „Електронски факултет у Нишу, Александра Медведва 14, 18000 Ниш“
као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од
______________________ динара, (и словима _______________________динара), по
Уговору о_____________________________________ (навести предмет уговора),
бр._________ од __________________ (заведен код Корисника - Повериоца) и
бр._____________ од _________ (заведен код дужника) као средство финансијског
обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5%
вредности уговора без ПДВ уколико ________________________ (назив дужника), као
дужник не отклони недостатке у гарантном року.
Издата Бланко соло меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на
наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. ___________ од _________ године
(заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _____________ од _____ године (заведен
код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30(десет) дана од уговореног рока с тим
да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и
рок завршетка посла.
Овлашћујемо „Електронски факултет у Нишу,Александра Медведева 14, 18000 Ниш“,
као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих
хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и
трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет
текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег
рачуна Повериоца бр. 840-1721666-89 – Управа за трезор.
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Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође
до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Дужника

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Место и датум издавања Овлашћења
Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица
Прилог:
 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за
отклањање недостатака у гарантном року
 фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од
стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да
се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији
депо картона)
 фотокопија ОП обрасца
 Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије
(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је
извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра
меница и овлашћења НБС)
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МОДЕЛ УГОВОРА 7.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће
закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и
доставља у понуди.
Уговорне стране:
1. Електронски факултет у Нишу, Улица Александра Медведева 14, 18000 Ниш,
матични број 07215240, ПИБ 100232259, текући рачун 840-1721666-89, Управа
за трезор, кога заступа декан, Проф. др Драган Јанковић, (у даљем тексту:
Наручилац)
и
2. _________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________,
ПИБ
_______,
Текући
рачун
_____
Банка________,кога
заступа
___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)
док су чланови групе/подизвођачи:
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ
_______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ
_______, Текући рачун _____ Банка _________, кога заступа __________.
У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,
Закључиле су дана ________године у ___________, следећи
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МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
На основу члaна 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), Наручилац је спровео отворени поступак јавне
набавке за набавку радова бр.005/2017 „Грађевински, грађевинско занатски и
инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији кровова и тераса на
Електронском факултету у Нишу“.
На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, на
интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и
база прописа од ______. године, Понуђач је доставио понуду број:______________ од
____________ године (у даљем тексту: Понуда).
Наручилац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у
складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: ________од _______
године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова
______________________________ за извођење радова из става првог овог члана
(уписује Инвеститор).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је извођење радова „Грађевински, грађевинско
занатски и инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији кровова и
тераса на Електронском факултету у Нишу“ (даље:радови), а према захтевима и
условима из Конкурсне документације Наручиоца, прихваћене техничке спецификације
и понуде Извођача радова број ______________од ________________ године (КД и
Понуда као Прилози ), саставни су део овог Уговора.
Наручилац уговара радове предвиђене техничком спецификацијом, која је
саставни део конкурсне документације као Прилога 1, овом Уговору.
Делимично извршење уговора Извођач радова ће у складу са Понудом,
уступити
подизвођачу:
_______________________________________
(назив
Подизвођача
из
АПР)
и
то:
________________________________________________________ (опис радова), са
процентом учешћа у понуди од ________ (бројчано исказани проценат).
Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза
делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију
радова.
Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено солидарно за
извршење обавеза по основу овог Уговора.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у
складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и
препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој
Понуди.
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ЦЕНА
Члан 4.
Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: ________________________
РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.
(словима: ________________________________________________________________)
Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде
и стварно изведених радова.
ЦЕНЕ
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у
случају промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова
(фиксна цена), за све време важења овог Уговора.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Наручилац ће плаћање вршити сукцесивно
у зависности од извршења
уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема
исправног рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених
Извештаја
(Записника, који је саставни део рачуна).
Рачун мора да гласи на: Електронски факултет у Нишу, Александра
Медведева 14, 18000 Ниш, ПИБ 100232259
Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: „Електронски факултет у
Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш“, са обавезним прилозима-Записник о
квалитативноми квантитативном пријему изведених радова, са читко написаним
именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца.
У испостављеном рачуну, Извођач радова је дужан да наведе број уговора, и да
се позове придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и
прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним
тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих
шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе
наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са
упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне
документације и прихваћене понуде.
Сва плаћања ће се вршити на основу потписаног и овереног Записника о
примопредаји изведених радова, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује
Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС,
50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о
садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).
Рачун се испоставља према количинама из обрачунских листова грађевинске
књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Уз рачун се доставља, Потписан и оверен Записник о примопредаји изведених
радова. У случају да је Надзорни орган издао Сагласност о продужењу рока–налог за
рад, и Сагласност је потребно доставити уз рачун.
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Извођач је обавезан да достави грађевинску књигу која је оверена од стране
одговорног лица извођача радова и лица за контролу извођења радова овлашћеног од
стране Наручиоца / Надзорног органа одмах после завршетка.
Плаћање ће се вршити у динарима у складу са чланом 4. овог Уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
1. Меница за добро извршење посла
Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана обостраног потписивања
овог Уговора од законских заступника Уговорних страна, Наручиоцу достави меницу
за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла мора да буде са клаузулом "неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од
10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет)
календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.
Уколико Извођач радова не достави меницу за добро извршење посла у року из става
1 овог члана, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења овог Уговора,
те да овај Уговор неће производити правно дејство.
Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају
да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока
завршетка Уговорених радова предвиђених овим Уговором.
Ако за време трајања Уговора дође до промене рокова за извршење уговорених
радова, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
2. Меница за отклањање грешака у гарантном року
Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана пре истека менице за добро
извршење посла, а најкасније у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу
меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року треба да буде са клаузулом
„неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора“ издата у
висини од 5% од укупно уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком
важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од истека гарантног рока.
Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за отклањање недостатака у гарантном року мора да се
продужи.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико Извођач радова не достави меницу за отклањање недостатака у
гарантном року у року из става 1. овог члана, Наручилац има право да реализује
поднету меницу за добро извршење посла.
Наручилац је овлашћен да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном
року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе које се односе на
на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року.
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РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у
року од 60 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.
Место извршења: Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14,
18000 Ниш.
Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнадне околности на страни
Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном
року, и то:
1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.
Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или
Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:
1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне
стране
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања
Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката,
опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се
морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно
уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени
проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.
7. Виша сила коју признају постојећи прописи
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.
Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести
Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са
одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми
бити верификовано од стране Наручиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:
1. у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу
задуженом за реализацију овог Уговора.
2. у року од 3 дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор на
извођењу радова
3. да именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду
4. Преда Извођачу радова локацију, у складу са Законом Закон о планирању и
изградњи
5. достави Извођачу радова техничку документацију по којој ће се изводити
уговорени радови
6. Након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за
квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун
изведених радова и опреме
7. са Извођачем радова усагласи и одобри динамички план извођења радова, у року
од 5 (пет) дана од потписивања овог Уговора
8. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу
привремених ситуација и окончане ситуације
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 10.
Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:
1) води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;
2) пре допремања материјала и опреме на градилиште обезбеди све потребне
атесте и исте достави на увид надзорном органу;
3) отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним
објектима;
4) у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни
материјал;
5) изради пројекат изведених радова и објекта;
6) обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача
у раду Комисије за технички преглед објекта;
7) отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у
остављеном року;
8) учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;
9) на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;
10) по завршетку радова уклони сав преостали материјал, опрему и све
привремене градилишне објекте и инсталације;
11) омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима
радионицама где се обављају активности за потребе градилишта;
12) поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и надзорног органа на
квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим
примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте;
13) надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, до
којих је дошло његовом кривицом;
14) обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад
15) организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији и
заштиту околине за време трајања грађења
16) обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,
инсталација и опреме
17) води грађевински дневник и грађевинску књигу
18) обезбеди објекте и околину у случају прекида радова
19) све друге обавезе које проистичу из импративних законских норми и
подзаконских аката.
Члан 11.
Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој
промени у вези са битним елементима овог Уговора, која наступи након закључења
овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани
начин.
УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)
Члан 12.
Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном
року, из члана 8. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то
0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од
10 % од вредности уговора без ПДВ-а.
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Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац
изврши плаћање обавеза Извођачу радова по ситуацији/рачуну пребијањем доспелих
обавеза са потраживањима по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на
текући рачун Извођача радова у року из члана 6. овог Уговора.
КВАНТИТАТИВНИ
И
ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

КВАЛИТАТИВНИ

ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 13.
Извођач радова је у обавези да преко Надзорног органа писмено обавести
Наручиоца о завршетку радова на објекту и спремности за примопредају Уговорених
изведених радова, најкасније 3 (три) дана по завршетку свих радова.
Члан 14.
Пријем Уговорених радова из члана 2. овог Уговора, као и коначни обрачун
извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која
ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова..
Члан 15.
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за
примопредају и коначни обрачун и то у две фазе:
- I фаза – примопредаја: квалитативна и квантитативна примопредаја свих изведених
радова и примопредаја документације сходно Закону о планирању и изградњи. У току
примопредаје Комисија саставља Записник о примопредаји изведених радова, који
потписују сви чланови Комисије.
- II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као
саставног дела јединственог Записник о примопредаји изведених радова и коначном
обрачуну, који потписују сви чланови Комисије.
Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није
било нужно у примопредају изведених радова, Извођач радова је дужан да и те
недостатке отклони у накнадно остављеном року који не може бити дужи од 30 дана.
Члан 16.
Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених
радова (са квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да поступи без
одлагања по свим захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за примопредају изведених
радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи.
Уколико Комисија за примопредају изведених радова у свом извештају
констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у
року који предложи Комисија.
Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама
Комисије за примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица
отклонити недостатке о трошку Извођача радова путем наплате МЕНИЦЕ за добро
извршење посла.
По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају изведених
радова Наручилац и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам)
дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
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Комисија за примопредају је састављена од непарног броја чланова
овлашћених представника уговорних страна, уз учешће Стручног надзора и
одговорних лица Извођача радова.
Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну
изведених радова и опреме.
Члан 17.
За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници
Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача
радова обавезивати да установљена одступања отклони у року, задатом од стране
комисије, и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације.
У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира
МЕНИЦУ за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора.
Члан 18.
Ако није могуће извршити квантитативни и квалитативни пријем предмета
Уговора из било којих разлога или ако нема услова за извршење, из разлога што
Извођач радова није у стању да изврши обавезе из овог Уговора, Наручилац ће
оставити накнадни рок за извршење истог.
Ако ни у накнадном року који не може бити дужи од 15 дана, не буде извршен
квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац стиче право на раскид овог Уговора
и активирање менице за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене цене из
члана 4. овог Уговора.
Члан 19.
За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у
гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач
радова је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 48 (четрдесет
осам)часа од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране
овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.
Уколико Извођач радова није у могућности да у наведеном року отклони квар обавезан
је да предметну опрему замени опремом једнаких или бољих техничких
карактеристика до поправке.
Ако опрема из става 4. овог члана не може да се поправи у року од 20 (двадесет)
радних дана, Извођач радова се обавезује да у наведеном року Наручиоцу испоручи
нову опрему најмање једнаких техничких карактеристика.
ЗАШТИТА НА ГРАДИЛИШТУ
Члан 20.
Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере
за сигурност објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја,
суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан
је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова евентуално причини
Наручиоцу и/или трећим лицима.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади
штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља
на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица
које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.
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Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална
штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на
имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради
отклањања последица настале штете.
Уколико Уговорне стране заједнички, преко овлашћених представника
констатују и записнички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана
одговоран Наручилац, Извођач радова има право на накнаду тог дела висине
исплаћене штете на начин и условима плаћања сходно члану 6. овог Уговора.
Члан 21.
Извођач радова је посебно обавезан:
1. да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр.
101/2005, 91/2015) и Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09,
20/2015 ) и Правилника о општим мерама заштите од опасног дејства електричне
струје, намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима
("Сл. гласнику СРС", бр. 21/89) ,
2. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености
радника за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Наручиоца,
лекарске извештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада;
задужења радника са личним и колективним заштитним средствима,
3. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема
и оруђа за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашћених кућа,
4. да пре почетка извођења радова, јави именованом и одговорним лицу за
безбедност и здравље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са
опасностима и штетностима и мерама заштите на пословима на којима су
ангажовани.
Члан 22.
Пре почетка извођења радова из члана 2. овог Уговора, Извођач радова је
дужан да Наручиоцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену
ангажованих лица пријави Наручиоцу, уз достављање тражене докуметације из члана
9. овог Уговора и јављањебез одлагања, именованом и одговорном лицу Наручиоца за
безбедност и здравље на раду.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 23.
Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи 24 месеца и почиње да тече од
дана састављања Техничког прегледа изведених радова потписаног од стране
овлашћених представника Уговорних страна.
ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 24.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
радова више од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова,
Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни
надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане
сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који
прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.
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Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова,
уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност
објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним
догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач радова и стручни надзор су дужни
да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о томе обавесте
Наручиоца.
Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 18/77) ће се примењивати за
евентуалне вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, а за остале
вишкове радова ће се примењивати Закон. Вишак радова до 10% уговорених радова
сматра се уговореним радовима по опису и јединичним ценама из Уговора.
Извођач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова,
независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне непредвиђене
радове који уговором нису обухваћени, а који су због непредвидљивих околности
постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није већа од петнаест
процената (15%) вредности уговорених радова.
У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са
чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.
Члан 25.
Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном
месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад
издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи
контролу примене превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не
отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.
Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог
обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити
рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица
одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле
примене превентивних мера за безбеданост и здравље на раду.
ВИША СИЛА
Члан 26.
Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за
извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или
потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио
случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио
случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе,
одлаже се за време њеног трајања.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед
дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48
(словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним
путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или
очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.
За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни
један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време
трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је
обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по
њеном престанку.
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Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана,
Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог
Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се
договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу
ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА
Члан 27.
Наручилац, у складу са својим интерним прописима именује_________________,
(попуњава Наручилац) лице задужено за праћење реализације Уговора.
Извођач радова именује ______________________ (попуњава Понуђач) лице задужено
за праћење реализације Уговора.
Именовани су дужни да врше следеће послове:
1. праћење степена и динамике реализације Уговора;
2. праћење датума истека Уговора;
3. праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних
одступања.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 28.
Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља
Уговорних страна.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
1. уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских
дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком
документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог, а без
сагласности Наручиоца;
2. уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или
стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова,
а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.
3. У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди
и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и
пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је
одговорна за раскид уговора.
Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од
представника Наручиоца и Извођача радова у свему у складу са одредбама ЗОО о
раскиду уговора и правила о накнади штете
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 29.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из
овог уговора биће надлежан је Привредни суд у Нишу.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној
форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна.
Наручилац може повећати обим предмета Уговора из члана 1 за максимално до
5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства,
у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора.
Члан 31.
Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење
осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.
Члан 32.
Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски
заступници/овлашћени представници Уговорних страна, а ступа на снагу када
Извођач радова испуни одложни услов и достави МЕНИЦЕ. из члана 7. овог Уговора.
Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза.
Саставни део овог Уговора чине Прилози:
1. Конкурсна документација; Уговорне стране констатују да су обезбедили целокупну
званичну конкурсну документацију преко портала Наручиоца.
2. Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године, која је код
Наручиоца заведена под бројем _________ дана ___________. године. (не
попуњава понуђач)
3. Техничка спецификација
4. Споразум о заједничком наступању
Члан 34.
За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе ЗОО и других
прописа Републике Србије.
Члан 35.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној
страни припада по 3 (три) идентична примерка.
За НАРУЧИОЦА
Електронски факултет у Нишу
___________________________________
Проф. др Драган Јанковић, декан

За ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Назив
М.П.

________________________

НАПОМЕНА: Све опционе одредбе из овог модела уговора ће се по избору
конкретне Понуде, пречистити и прилагодити изабраној Понуди.

Датум ________________
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ПРИЛОГ бр.8
ЗАПИСНИК О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
Датум___________
ИЗВОЂАЧ РАДОВА
___________________________
(Назив правног лица)
___________________________
(Адреса правног лица)

НАРУЧИЛАЦ:
____________________________
Електронски факултет у Нишу
_____________________________
Александра Медведева 14, Ниш

Број Уговора/Датум:
__________________________________________
Уговорена вредност (без ПДВ-а):__________________________________
Плаћено по уговору (без ПДВ-а):__________________________________
Преостало за плаћање по уговору (без ПДВ-а):______________________
Место извођења радова: __________________________
А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:
Укупна вредност изведених радова по спецификацији (без ПДВ-а)
ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере,
јед.цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) /
Извештај о изведеним радовима
Предмет уговора (радови) одговара траженим техничким карактеристикама.
Предмет уговора нема видљивих оштећења

□ ДА
□ НЕ
□ ДА
□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације:
Број улаза:
___________________________________________________________________
Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
рекламације):
_________________________________________________________________________
Друге напомене (достављени докази о квалитету–безбедносни лист на српском језику
у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.,
100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или
упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања
материје, начин транспорта и друго): _______________________________________
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Б) Да су радови изведени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору
потврђују:
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
_______________

НАРУЧИЛАЦ:

____________________

(Име и презиме)

ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА
__________________________

(Име и презиме)

Руководилац пројекта/
Одговорно лице по Решењу

____________________
(Потпис)

_____________________
(Потпис)

__________________________
(Потпис и лиценцни печат)
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

UNIVERSITY OF NIŠ

FACULTY OF ELECTRONIC ENGINEERING

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

ПИТАЊА ЗА ЈН 005/2017
Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски радови на адаптацији просторија
и санацији кровова и тераса на Електронском факултету у Нишу.

1. Да ли се потврда о референтним радовима доставља у оригиналу?
2. Да ли лице одређено за безбедност на раду треба да буде лице са положеним стручним
испитом из ове области и да ли се за то доставља неки доказ?
3. Шта треба да садржи изјава о одговорности?
4. Да ли се попуњава и доставља уз понуду Прилог 8 Записник о изведеним радовима?

ОДГОВОРИ
1. Потврда о референтним радовима може бити и копија. 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 фотокопију свих доказа о
испуњености услова.
2. Лице одређено за безбедност на раду треба да поседује Уверење о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издато од Управе за безбедност и
здравље на раду.
3. Обавезна садржина изјаве о одговорнисти да је извођач радова под моралном
кривичном и матерјалном одговорношћу искључиво одговоран за безбедност и
здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења
радова која су предмет Уговора.
4. Прилог 8. се не испуњава, то је модел Записника о изведеним радовима.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

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. 005/2017 су радови- Грађевински,
грађевинско занатски и инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији кровова и
тераса на Електронском факултету у Нишу.
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у

затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку радова бр.005/2017- „Грађевински, грађевинско

занатски и инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији кровова и тераса на
Електронском факултету у Нишу „ 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 12.05.2017. године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
12.05.2017. 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

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
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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 006/17 – Materijal
za održavanje higijene оbjavljenа na Portalu javnih nabavki i Internet stranici narucioca, dana
30.03.2017. godine na sledeći način

Na strani 25 Konkursne dokumentacije u delu VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ vrši se izmena u tabeli i dodaje nova kolona (proizvođač/komercijalni naziv proivoda).
Tako da posle izmene obrazac VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
izgleda ovako

VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара - материјал за одржавање
хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-006/17 од 20.03.2017. године, ЈН бр. 006/17

НАЗИВ
АРТИКЛА
Течни сапун
Тоалет сапун 75
гр
Крема за руке 110
мл
Освеживач
просторија (спреј
300мл)
Освеживач
просторија Гладе
150гр
(или
одговарајући)
Доместос 750мл
(или

Кол.

Јед.м
ере

220
240

литар
ком

140

ком

60

ком

60

60

ком
ком

Произвођач/ Цен
комерц.
а по
назив
ј.мер
прозвода
е.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-А

ЦЕНА СА
ПДВ-ОМ

одговарајући)
Мр. Пропер (или
одговарајући) за
подове без
дезинфекције,
паковање 1 литар.
Састав: <5%
ањонских и
нејонских
тензида,
фосфонати,
бензоизотиазолин
, парфем, алфа
исометхyл
иононе,
цитронелоол,
гераниол, хаџyл
цинамал,
линалоол. У
склопу понуде за
наведени
производ
потребно је
доставити копију
декларације
производа са
паковања из које
се види назив,
произвођач,
величина
паковања и
састав, као и
безбедносни лист
(МСДС) за
понуђено добро.
Пронто за подове
750мл
(или
одговарајући)
Течни вим 750мл
Мер за стакло
750мл
(или
одговарајући)
Мер за стаклораспршивач
750мл
(или
одговарајући)
Хигијенске
рукавице
Убруси за рукекутија, димензија
појединачног

400

ком

100

ком

400
400

ком
ком

300

ком

700

пар

60

Кут.

убруса је 22x22
цм (+/- 3%),
производ мора
бити од 100%
целулозе. У
склопу понуде
доставити
извештај о
здравственој
исправности
понуђеног добра
у склопу кога се
налази податак о
садржају
целулозе у
готовом
проивзоду који не
сме бити мањи од
96%.
(двослојни,
бели,250 ком.
15/1)
Магична крпа,
димензија крпе
минимум 30x30
cm
Кесе за смеће 120 лит
Кесе за смеће – 30
лит.
Течност за судове
1лит.
Мер вц санитар
750мл(или
одговарајући)
понуђено добро
мора да садржи
<5% нејонских
тензида и мирис,
као и да је на бази
мравље киселине.
У склопу понуде
доставити
безбедносни лист
за понуђено
добро.
Абразивни сунђер
(сунђер за суђемањи) димензије
минимално 9 x 6
x 4,5 cm, са

250

ком

7000

ком

4000

ком

50

ком

400

ком

100

ком

жљебом за руку
на бочним
странама
Сунђераста
100
(трулекс)крпа,
димензије
минимум
16x17cm
Прашак
за 100
машинско прање
Мерикс
или
одговарајући
Прашак за ручно 200
прање 300 гр
Таблете
за 4
машину за суђе
2x14 ком
Тоалет папир
850
ролна (двослојни,
150 листића) –
понуђено добро
треба да буде
састава израђено
од 100%
целулозе. У
склопу понуде
доставити
извештај о
здравственој
исправности
понуђеног добра у
склопу кога се
налази податак о
садржају целулозе
у готовом
проивзоду који не
сме бити мањи од
96%.
Панол паста,
40
паковање од 500
гр са глицерином
Зогер комплет
50
Уметак за зогер
30
Корпа за одпатке- 20
жичана,стандардн
е димензије
Метла
за 40
домаћинство(плас
тична дршка)
УКУПНО без ПДВ-а:

ком

кг

ком
кут
ком

ком
ком
ком
ком
ком

ПДВ (20%):
УКУПНО са ПДВ-ом:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОБРА
(МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 006/17

Март, 2017. 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. 08/03-006/17 од 20.03.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-006/17-001 од 20.03.2017. године. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.006/17
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. 11) 18000 НИШ

ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 006/17

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 006/17 су добара-остали материјал за одржавање хигијене за
потребе Електронског факултета.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке: 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. 006/17 су мале вредности добара - 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 30.03.2017. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у
Нишу.
ЈН бр. 006/17

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
10.04.2017. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
10.04.2017. 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 006/17 – материјал за одржавање
хигијене за потребе Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, број 006/17 – материјал за одржавање
хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, број 006/17 – 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 006/17 – 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 и место испоруке
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара. Рок
испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца. F-co магацин 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.
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 испоруку 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
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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 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 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
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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. 006/17 - 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 краћи рок
испоруке.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок
испоруке, 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 испоруку
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 које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка
комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, факсом на број .018/588-399 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни
број јавне набавкe;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. 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 - материјал за одржавање хигијене за потребе
Електронског факултета у Нишу, 006/17, 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 – материјал за одржавање
хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 006/17 , поднео потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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 - материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у
Нишу, ЈН бр. 006/17 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-материјал за одржавање хигијене за потребе на Електронском факултету у Нишу,
ЈН бр. 006/17 , поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
.
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Дана ____. ____. 2017. 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. 006/17, 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
- материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 006/17,
подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2017. 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 - материјал за одржавање хигијене за
потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-006/17 од
20.03.2017. године, ЈН бр. 006/17

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 (с

60

ком

преј 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.

Магична крпа

250

ком

Кесе за смеће - 120 лит

7000

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)
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ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

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 Мреикс или одговарај
ући
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 ____.____. 2017. 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 – 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 и место испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему
захтева наручиоца, место испоруке – F-co –магацин 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 ____. ____. 2017. 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. 08/03-006/17 од 20.03.2017. године, ЈН бр. 006/17, 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 - 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 ________ 2017. 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 _________ 2017. 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
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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. За случај спора надлежан је Привредни 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 - материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-006/17 од 20.03.2017. године, ЈН бр.006/17.
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 ____. ____. 2017. 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 материјал за одржавање хигијене Електронског факултета, ЈН бр.006/17
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_____._____.2017.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 у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене за
потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-006/17 oд
20.03.2017.године, ЈН бр. 006/17, 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 ____. ____. 2017. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

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

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

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

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу.
ОРН-39800000, производи за чишћење и полирање

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:
Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

5,18

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:
5,18

Лице за контакт:

Остале информације:
5,18

5,11

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

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

PITANJA I ODGOVORI ZA JN 006/17 – MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE
HIGIJENE
PITANJA
Pitanje 1. Na koji način će naručilac vrednovati ponude različitih ponuđača
kada nije predviđena obaveza dostavljanja bilo kakve dodatne dokumentacije
vezane za ponuđena dobra, a pri tome se ni u kom delu ponude ne upisuje ni naziv
proizvođača, tako da je praktično nemoguće utvrditi stvarni sadržaj ponude i
uporediti je sa zahtevima iz tehničke specifikacije niti je porediti sa drugim
ponudama.
Pitanje 2. Pozicija Mr Proper za podove – da li se misli na proizvod za pranje i
dezinfekciju ili samo za pranje podova. Pri tome, napominjemo da je veličina
pakovanja ovog proizvoda 1 litar. Na koji način će se utvrđivati da li je ponuđeno
dobro odgovarajuće traženom.
Pitanje 3. Pozicija ubrusi za ruke – molimo za dimenziju pojedijnačnog ubrusa,
kao i da li se radi o proizvodu od 100% celuloze.
Pitanje 4. Pozicija magična krpa – koja je tražena dimenzija krpe;
Pitanje 5. Pozicija Mer WC Sanitar – na koji način će se utvrđivati da li je
pomnuđeno dobro odgovarajuće traženom;
Pitanje 6. Pozicija abrazivni sunđer manji – molimo za dimenziju traženog
sunđera;
Pitanje 7. Pozicije 14 i 20 su identične i glase magična krpa – da li se radi o
istim proizvodima ili je pozicija 20 trebala da bude truleks (sunđerasta) krpa i ukoliko
jeste, koje treba da su njene dimenzije;
Pitanje 8. Pozicija prašak za ručno pranje 250 gr – napominjemo da ne postoji
pakovanje od 250 gr praška. Komercijalna pakovanja ovog proizvoda su 300, 400 ili
500 gr, u zavisnosti od proizvođača i robne marke;
Pitanje 9. Pozicija toalet papir rolna – da li se radi o papiru 100% celuloza;
Pitanje 10. Pozicija panol pasta – da li se radi o pakovanju od 500 gr ili
drugom;

ODGOVORI
PITANJE 1. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i u obrazac VIII konkursne
dokumentacije dodati kolonu proizvođač/komercijalni naziv proizvoda.
PITANJE 2. Misli se na proizvod za pranje podova, bez dezifekcije, pakovanje 1 litar. Sastav: <5%
anjonskih i nejonskih tenzida, fosfonati, benzoizotiazolin, parfem, alfa isomethyl ionone,
citronelool, geraniol, haxyl cinamal, linalool. U sklopu ponude za navedeni proizvod potrebno je
dostaviti kopiju deklaracije proizvoda sa pakovanja iz koje se vidi naziv, proizvođač, veličina
pakovanja i sastav, kao i bezbednosni list (MSDS) za ponuđeno dobro.
PITANJE 3. Papirni ubrus za ruke, dimenzija pojedinačnog ubrusa je 22 x 22 cm (+/- 3%), proizvod
mora biti od 100% celuloze. U sklopu ponude dostaviti izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti
ponuđenog dobra u sklopu koga se nalazi podatak o sadržaju celuloze u gotovom proivzodu
koji ne sme biti manji od 96%.
PITANJE 4. Dimenzija magične krpe je minimum 30x30 cm.
PITANJE 5. Pozicija Mer WC Sanitar – ponuđeno dobro mora da sadrži <5% nejonskih tenzida i
miris, kao i da je na bazi mravlje kiseline. U sklopu ponude dostaviti bezbednosni list za
ponuđeno dobro.
PITANJE 6. Sunđer treba da bude dimenzija minimalno 9 x 6 x 4,5 cm, sa žljebom za ruku na
bočnim stranama.
PITANJE 7. Pozicija 20 – umesto magična treba da stoji sunđerasta (truleks) krpa, dimenzije
minimum 16x17cm.
PITANJE 8. Prašak za ručno pranje u kutiji treba da bude gramaže 300 grama.
PITANJE 9. Pozicija toalet papir rolna – ponuđeno dobro treba da bude sastava izrađeno od 100%
celuloze. U sklopu ponude dostaviti izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti ponuđenog dobra u
sklopu koga se nalazi podatak o sadržaju celuloze u gotovom proivzodu koji ne sme biti manji
od 96%.
PITANJE 10. Panol pasta – radi se o pasti u pakovanju 500 gr sa glicerinom.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU
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PITANJA I ODGOVORI ZA JN 006/17-MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

PITANJA

1. Da li tecni sapun treba da bude u odredjenom pakovanju po litrazi i da li isti treba da je sa
pumpicom ili ne?
2.Da li toaletni sapun moze biti vece gramature od date (75gr) u dokumentaciji?

ODGOVORI

1. Tečni sapun ne mora da bude u određenom pakovanju i ne treba da bude sa pumpicom.
2. Toaletni sapun može da bude veće gramature.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

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 ПОДНОШ ЕЊЕ 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. 006/2017 је 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 10.04.2017.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
10.04.2017.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 по нуда:
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, e-mail-radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БР.007/17 НАМИРНИЦЕ И НАПИЦИ ЗА ДЕКАНАТ
ПАРТИЈА 3

Март 2017. године
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На основу чл. 32. 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. 08/03-007/17 од 20.03.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-007/17-001 од 20.03.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.007/17
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 36
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Образац број 1
ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ______________________________________________________________
Адреса седишта: _____________________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________
ПРИМАЛАЦ:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева бр. 14 (канцеларија бр. 11) 18000 НИШ

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 007/17
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 007/17 је јавна набавка добара - намирнице и напици за
потребе Електронског факултета у Нишу.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, 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. 007/17 су добра - намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознаку из општег речника набавке:
ОРН-15860000

4

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 30.03.2017. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
добара-намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 007/17

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
03.05.2017. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
03.05.2017. 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.
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. 11).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара, 007/17– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 007/17– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 007/17– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 007/17 – 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 и место испоруке
Рок испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца, место испоруке - Електронски
факултет у Нишу.
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.
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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
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:
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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.
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/
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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.
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. 007/17 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 краћи рок
испоруке.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок
испоруке, 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
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уговореном року. Уколико се Добављач не буде придржавао уговореног рока за извођење
добара, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 15% од
вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 15% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
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 које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка
комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, факсом на број 018/588-399 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни
број јавне набавкe;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. 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, 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 2015. 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. 007/17 - 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 2015. 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. 007/17 – намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.


Дана ____. ____. 2017. 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. 007/17 - 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 2015. 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. 007/17 – намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____. ____. 2017. 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. 007/17 - 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 2015. 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. 007/17 – намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____. ____. 2017. 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

Негазирана вода 1.5л

200

ком

Чај милфорд – сортирано 50

ком

или одговарајући

25

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 _________2017.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
Адреса седишта
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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 и место испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему
захтева наручиоца, место испоруке Електронски факултет у Нишу)

Дана ____. ____. 2017. 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.

IX МОДЕЛ УГОВОРА
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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. 08/03-007/17 од 20.03.2017. године, ЈН бр. 007/17, 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 ________ 2017. године који
чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.
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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 _________ 2017. 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. 08/03-007/17 од 20.03.2017.године, бр.007/17.
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 ____. ____. 2017. 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.

ХI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

34

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 007/17.
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_____._____.2017.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 напици за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-007/17 oд 20.03.2017.године, ЈН бр.007/17,
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 ____. ____. 2017. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

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

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

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. 007/17 су намирнице и напици за
потребе Електронског факултета у Нишу.
ПАРТИЈА 3

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 03.05.2017.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
03.05.2017.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, radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.

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

DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
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 - Administrativna oprema u otvorenom postupku br.008/2017
objavljena na Portalu javnih nabavki i Internet stranici narucioca, dana
03.05.2017. godine na sledeći način:

1.
U DELU - III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE,
KOLIČINA I OPIS DOBRA, KVALITET, ROK ISPORUKE DOBARA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I

2.
U DELU - VI OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BROJ 2 RAČUNARSKA OPREMA - OBRAZAC BR.1

TAKO DA POSLE IZMENE GLASI:

Administrativna oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
NABAVKA DOBARA
ADMINISTRATIVNA OPREMA, PO PARTIJAMA, ZA POTREBE
ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU
Broj
008/2017

NIŠ, april 2017. 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 08/03008/17 od 20.04.2017. godine, i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje otvorenog
postupka javne nabavke, po partijama, broj 08/03-008/17-001 od 2 0 . 0 4 . 2 0 1 7 . 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 opremaAdministrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu
JAVNA NABAVKA BROJ
008/2017
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 2017. godine

Administrativna oprema

I

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

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

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

3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke su dobra ‐ administrativna oprema.

4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
Predmetna javna nabavka nije rezervisana.

5. Kontakt
Lice za kontakt:
Dušan Vučković, šef računarsko informacionog centra, e-mail dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs
Radica Stanković službenik za javne nabavke, e‐mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
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II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke broj 008/2017-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,
p a r t i j a b r o j 3 - Š t a m p a č i Mrežna oprema,
partija broj 4 – Š t a m p a č i ,
partija broj 5-Elektronska oprema
partija broj 6- Fotografska oprema

III

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

Galanz klima AUS 12H53R150L2

3

LG klima inverter CA18AWR/S18AQU

2

DAIKIN Klima uređaj FTXB35C/RXB35C Inverter
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606

3
15

90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

60

KVM svič CKL-9116U 16 ports USB + 16 cables 1.8m bandwidth 250MHz, 1920x1440p, rackmount 19", svič:
push button/hotkey/OSD
Dell 18.5 in 1U Rackmount LED KMM Console - English
Language Keyboard with 1U KVM Mounting Bracket
Dell Analog KVM Switch DAV2108 - TAA Compliant

2

LG SMART LED TV 55" 55UH668V 4K Ultra HD

3

Telegärtner patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А Fully
Shielded sa uzemljenjem (P/N J02023A0052) - fiksni
portovi
RFID citac kartica i cipova - USB RFID - 125KHz

4
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1
1

60

Za partiju broj 2 – RAČUNARSKA OPREMA

Procesor Intel i3 4150

5

Procesor Intel i5 4440
Procesor Intel i5 6400
Procesor Intel i7 4770K
FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box
FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box

5
5
5
3
3

Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 rev.1.1
Motherboard Gigabyte AMD MB GA-F2A88XM-DS2P FM2+
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-H61M
Motherboard S1150 ASUS H81M-K
Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0
Motherboard S1151 Gigabyte Intel MB GA-B150M-D2V 1151
Motherboard S1151 GIGABYTE GA-Z270M-D3H rev.1.0
Motherboard S2011 Gigabyte Intel MB GA-X99-UD4 1.1 2011-v3
Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz
Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz
MEM DDR3L 4GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/4
MEM DDR3L 8GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/8
MEM DDR4 4GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/4
MEM DDR4 8GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/8
SODIMM DDR3 4GB 1600MHz KVR16LS11/4
SODIMM DDR3 8GB 1600MHz KVR16LS11/8
Asus NVD EN 210 1GB 64bit EN210S/DI/1GD3/V2/LP
Asus AMD R7 250 2GB 128bit R7250-2GD5
Asus AMD R7 360 2GB 128bit MINI-R7360-2G
Asus AMD R7 240 1GB 64bit R7240-1GD3
Gigabyte NVD GTX 1050 2GB DDR5 128bit GV-N1050D5-2GD
Logitech K120 Keyboard, YU, USB
MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU
MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU
WD 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3
WD WD10EZEX 1TB 3.5" 7200 64MB SATA3
SEAGATE ST1000NM001
SEAGATE ST9900805SS 10K SAS
Western Digital Datacenter WD4001FYYG
SEAGATE ST2000DM001 2TB Barracuda 64MB SATA3 3.5"
WD 2TB WD20EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"
WD 4TB WD40EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"
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4
4
5
5
5
5
13
13
5
2
2
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
20
20
5
2
5
1
3
12
5
5
5

WD BOOK SATA 500GB Blue WD5000LPCX 2.5"
WD BOOK SATA 1TB Blue WD10JPVX 2.5"
WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX
WD EXT 2.5" My Passport 2TB Yellow WDBYFT0020BYL-WESN
300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit
11G
KINGSTON 120GB SUV400S37/120G SATA3 UV400 SSD
Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller
Pack SC2CT180A4K5
KINGSTON 240GB SUV400S37/240G SATA3 UV400 SSD
SAMSUNG 500GB 750 EVO SATA3 MZ-750500BW SSD
Qnap NAS TS-1685 (New)
PSU 550W
LC POWER 500W LC500H-12 v2.2 12cm Fan
PSU Chieftec GPS-550A8 550W Full Smart series napajanje
PSU Chieftec GPM-1000C 1000W Navitas series napajanje
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 64GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/64GB
KINGSTON 128GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/128GB
KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB
KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2
Kingston microSD 16GB class 10 + SD adapter
USB to Serial adapter
Monitor DELL LED 23.8" UltraSharp U2414H IPS Full HD
Monitor DELL LED 23.8" SE2416H IPS FullHD
LG LED 21.5" 22M38A-B Full HD
PC Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 128GB SSD, Cooler Master 500W
PC Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 120GB SSD, LC ATX 500W
DELL Vostro Microtower Intel Core i5-4440, 4GB, 1TB, DVD-RW
DELL Vostro Microtower Intel Core i3-6100 4GB 500GB DVD-RW +
tastatura + miš 3yr
DELL OptiPlex 5040 Microtower Intel Core i7-6700 4-Core 8GB 500GB
Windows 10 Pro 64bit 3Y
DELL Latitude 3570 15.6" Intel Core i3-6100U 2.3GHz 4GB 500GB 4-cell
Ubuntu 3yr NBD
HP 24-g050ny AiO 23.8" FHD IPS/i5-6200U/4GB/1TB/Nvidia GT920A
2GB/DVDRW/Win 10 Home (X0W43EA)
HP 250 G5 (W4M61EA)
HP ProBook 450 G4 i5-7200U/15.6"FHD/8GB/1TB/NVIDIA GF 930MX
2GB/DVDRW/FreeDOS (Y8A36EA)
HP ProBook 450 G4 i7-7500U/15.6"FHD/8GB/1TB/HD Graphics
620/DVDRW/FreeDOS/Torba (Y8A69EA)
LENOVO Yoga 910 (14")
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5
10
5
3
2
15
2
12
10
1
30
10
10
5
5
5
5
5
10
10
20
3
10
2
3
5
10
10
10
5
5
4
2
1
4
3
3
2

HP ProBook 430 G4 i7-7500U/13.3"HD/8GB/256GB SSD/Intel HD
Graphics 620/FreeDOS/EN (Y7Z58EA)
DELL Vostro 3568 15.6" Intel Core i3-6006U 2.0GHz 4GB 500GB ODD crni
Ubuntu 5Y5B
DELL Inspiron 17 (5759) 17.3" Intel Core i3-6100U 2.3GHz 8GB 1TB 4-cell
ODD crni Ubuntu 5Y5B
Raspberry PI3 Model B with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 2 32GB WiFi
Apple iPad mini 4 32GB
DELL PowerEdge R230 Xeon E3-1220 v5 4-Core 3.0GHz 32GB 2x 2TB
3yr NBD (DES03929)
DELL PowerEdge R530 2x Xeon E5-2609 v4 8-Core 1.70GHz 128GB
2x400 GB SSD 4 x 2TB 3yr NBD (DES04778)

Dell 16GB Certified Memory Module - 2Rx8 DDR4 RDIMM 2400MHz
[Manufacturer part SNPHNDJ7C/16G Dell part A8711887] ili
kompatibilna
Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max
Mem 1866MHz,processor only,Customer Kit [Manufacturer part 47VTG
Dell part 338-BJFE]

Za partiju broj 3 – Mrežna oprema

Cisco Catalyst WS-C2960X24TS-LL
TP Link WiFi ruter TL-WR940N

1

DGS-108 8port switch

7

DES-1016D 16port switch

8

DES-1024D 24port switch

7

Mikrotik CRS125-24G-1S2HnD-IN
Mikrotik RB3011UiAS-RM

1

Mikrotik hEX PoE lite

5

4

2
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2
3
2
10
2
2
1
1
4

1

Allied Telesis x510 24 Gigabit,
4SFP+, Basic License
AT-x510-52GTX-50 Stackable
Gigabit Edge Switch with 48 x
10/100/1000T, 4 x 10G SFP+
ports
Ubiquity UniFi AP-Pro EDU

1

Ubiquity UniFi AP-Pro

5

2

5

Za partiju broj 4 – Štampači

EPSON LQ-690 matrični štampač

3

Štampač HP LaserJet Pro MFP M130nw, A4, LAN,
WiFi
Štampač HP LaserJet Pro M402dw, A4, LAN,
WiFi, NFC, duplex
Štampač HP LASERJET M426dw

5

Ultimaker 2+ 3D printer

1

Štampač HP Color LaserJet CP1025

3

Štampač EPSON L1800

1

Štampač EPSON L486

1

Za partiju broj 5 – Elektronska oprema
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO

8

BATERIJE ZA UPS

22

UPS APC BX1400UI, Back UPS
1400VA/700W
UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM
1500VA
Intel I350-T4 Quad Port Server Gigabit PCIExpress Network Adapter 4 x
10/100/1000Mb/s

6
2
2
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4
5

Media Convertor AT-MC103XL-20

3

Mikrotik S-3553LC20D SFP 20km BiDir
(pair)
Mikrotik S+31DLC10D SFP+ 10km

4

Mikrotik S+2332LC10D SFP+ 10km BiDir
(pair)
Mikrotik SFP+ 3m direct attach cable

4

Mikrotik S-31DLC20D

4

Dell 8 GB Dual-Port Fibre Channel Host Bus
Adapter
Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach,
SFP+, Converged Network Adapter,
Customer Kit [Manufacturer part 6W1YC
Dell part 540-BBIV]
Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server
Adapter,Full Height,CusKit [Manufacturer
Part 01V3J Dell Part 540-BBDR]
D-Link DGE-528T

2

5

4

1

1

5

Za partiju broj 6 –Fotografska oprema
VEGA EL S 300 elektricno platno

3

EPSON EB-X31 projektor

2

EPSON EB-520 projektor (short throw)

2

HP Designjet Z5200, 44", CQ113A

1

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

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

1.OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA
Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove
za učešće u postupku javne nabavke definisane 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
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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
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 (2013, 2014 i 2015 godina) nije poslovao sa gubitkom i da nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.
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Dokazi koji se dostavljaju su sledeći:
a) Izveštaj o bonitetu za javne nabavke koji izdaje Agencija za privredne registre, koji mora da sadrži:
statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine,
pokazatelje za ocenu boniteta za prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6
meseci do dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
b) Potvrda o likvidnosti, koju izdaje Narodna banka Srbije, Odeljenje prinudne naplate, Kragujevac, tel.
034/307884, e‐mail: zahtevzapotvrde@nbs.rs. Potvrda o likvidnosti mora da pokriva period od 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
c) Privredni subjekt koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, vodi poslovne knjige po sistemu
prostog knjigovodstva dostavlja:
‐ bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihod
od samostalne delatnosti, izdat od strane nadležnog poreskog organa na čijoj teritoriji je registrovao
obavljanje delatnosti za prethodne tri godine;
‐ potvrdu poslovne banke o stvarnom ukupnom prometu na poslovnom – tekućem računu za
prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6 meseci do dana objavljivanja
poziva na Portalu javnih nabavki.
NAPOMENE: Navedene dokaze ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača
Dokazi za finansijski kapacitet ponuđača moraju biti izdati posle objavljivanja poziva na
Portalu javnih nabavki.
POSLOVNI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač nudi opremu proizvođača koji ima registrovano predstavništvo i za koju postoji ovlašćeni
servis na teritoriji Republike Srbije.
Kao dokaz priložiti Izjavu o postojanju predstavništva i servisa, sa podacima o nazivu, adresi i broju
telefona predstavništva i servisa.
TEHNIČKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač u momentu podnošenja ponude poseduje – koristi minimum jedno vozilo za transport
dobara koji su predmet javne nabavke.
*Kao dokaz priložiti izjavu o raspolaganju zahtevanim tehničkim kapacitetom, sa odgovarajućim
traženim prilogom.
KADROVSKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač ima minimum 2 (dva) zaposlena lica (na neodređeno ili određeno veme), koja su u radnom
odnosu kod ponuđača minimum 30 dana pre objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, na
poslovima koji su u neposrednoj vezi sa predmetom javne nabavke.
* Kao dokaz
priložiti Obrazac 10 "Izjavu o posedovanju stručnih (kadrovskih kapaciteta), sa
odgovarajućim traženim prilozima.
Da ponuđač ima uveden sistem menadzmenta kvalitetom (standard ISO 9001:2008) za oblast koja je
predmet javne nabavke.
Kao dokaz ponuđač dostavlja foto kopiju sertifikata o ispunjenosti standard ISO9001:2008, Za oblast koja je
predmet javne nabavke, izdatog od domaćeg ili inostranog sertifikacionog tela. Dostavljeni sertifikat mora da
bude važeći u momentu otvaranja ponuda. U koliko je sertifikat u celosti na stranom jeziku, pored toga treba
dostaviti i prevod na srpski jezik, overen od strane sudskog tumača. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudjača,
ovaj uslov moraju da ispunjavaju svi članovi grupe ponuđača. Ako ponudu podnese ponuđač sa
podizvođačem/ima, svaki podizvođač (pored ponuđača) mora imati i dostaviti traženi standard.
Ako ponuđač ne dostavi sve zahtevane dokaze, njegova ponuda će biti odbijena kao
neprihvatljiva.
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Ukoliko Naručilac ima sumnje o dokazima da li ponuđač ispunjava neki od uslova utvrđenih
konkursnom dokumentacijom, Naručilac može od ponuđača tražiti da podnese odgovarajuće
dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova, kao i da izvrši proveru/uvid na licu mesta.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora
da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne
uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
NAČIN DOSTAVLJANJA DOKAZA
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre
donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih
organa. Ponuđač je u obavezi da navede u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno
dostupni. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima
ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države. Ako
ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do
trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i
ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno
dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama,
ponuđač može, umesto dokaza, da priloži svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću, overenu pred sudskim ili organom uprave, javnim beležnikom ili drugim nadležnim
organom te države.
Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani način.
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V

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda mora da bude sačinjena na srpskom jeziku.
2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuđač može da dostavi ponudu za jednu ili više partija.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i
mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom,
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponuđač načini grešku u
popunjavanju, dužan je da grešku, odnosno pogrešan tekst, precrta jednom horizontalnom crtom i
pravilno popuni, tj. upiše novi tekst, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce, odnosno podaci koji su
upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će biti odbijena.
Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se neposredno ili putem pošte, u zapečaćenoj
koverti, na adresu naručioca ‐ Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, sa naznakom na licu koverte »PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA ‐ ADMINISTRATIVNA
OPREMA, BROJ 008/2017, PARTIJA BROJ
‐ NE OTVARATI«, poštom ili lično preko pisarnice,
svakog radnog dana od 08 – 14 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 02.06.2017. 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
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Ponuda može da sadrži popunjen,
ponude (Obrazac broj 3.).

potpisan i pečatom overen obrazac Troškovi pripremanja

3. PARTIJE
Predmet javne nabavke oblikovan je po partijama.
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji
je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca – Univerzitet u Nišu,
Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva broj 14, sa naznakom: „Izmena ponude za javnu
nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017 – NE OTVARATI
”ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017 – NE
OTVARATI”
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017– NE
OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br.
008/2017 – NE OTVARATI ””.
Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na
koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u
zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da opozove niti da menja svoju ponudu.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu
samostalno, sa podizvođačem ili kao zajedničku ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili u
zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove tačke. (član
87. stav 5. Zakona)
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude, navede da ponudu
podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne
može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje
nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa
podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za svakog podizvođača dostavi izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u
postupku javne nabavke, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
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Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja
ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1. do 4.
Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke,
u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim
se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji
obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tačka 1) do 6) Zakona i to podatke o:
‐članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuđača pred naručiocem,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja,
‐ ponuđaču koji će izdati račun,
‐ računu na koji će biti izvršeno plaćanje i
‐ obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime, za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara, za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Način plaćanja:
Plaćanje će se vršiti prema
ispostavljenim računima od strane ponuđača
Rok isporuke: Rok isporuke 24 sata po prijemu zahteva
Garantni rok: za isporučena dobra navedena u obrascu ponde ne može biti kraći od 3 godine.
Rok važenja ponude: ne može biti kraći od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana otvaranja
ponude.
Servis , vreme otklanjanaje kvara Servisiranje opreme tj. otklanjanje kvara (rešavanje reklamacije ne
može biti duže od 24 sata.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača
produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.
10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude
uzeti u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U ponuđenu cenu ponuđač mora uračunati sve eventualne troškove.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92.
Zakona.
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11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI
TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO
DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI
ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ
NABAVCI
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu
energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i
socijalne politike.
12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA
ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA
Izabrani ponuđač se obavezuje da, u momentu zaključenja ugovora, za svaku partiju za koju mu je
dodeljen ugovor, preda naručiocu jednu blanko solo menicu, menično ovlašćenje i kopiju depo
kartona, koja će biti sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“, na iznos od 10% od
ukupne vrednosti ugovora bez PDV‐a, sa rokom važnosti koji je 10 (deset) dana duži od ugovorenog
roka isporuke opreme, kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja
ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla
mora da se produži za isti broj dana za koji će biti produžen rok isporuke opreme. Naručilac će
unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne
obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta menica ne može da sadrži dodatne
uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.
U slučaju da traži avansno plaćanje, izabrani Ponuđač je dužan da, za svaku partiju za koju mu je
dodeljen ugovor, takođe u momentu zaključenja ugovora, dostavi naručiocu još jednu menicu, za
povraćaj avansnog plaćanja u visini avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Ukoliko ponuđač ne dostavi tražena sredstva obezbeđenja u momentu zaključenja ugovora, ugovor
neće biti zaključen, obzirom da će Naručilac poništiti odluku o dodeli ugovora i ugovor može da dodeli
prvom sledećem najpovoljnijem ponuđaču.
Menice moraju biti registrovane u registru menica Narodne Banke Srbije, a kao dokaz ponuđač mora
da dostavi i kopiju zahteva za registraciju menica, koji je overen od strane poslovne banke ponuđača.
Menice morju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac će menice vratiti po isteku navedenog roka.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
13. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA
RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE
Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.
Naručilac je dužan da:
1. čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi, koji su posebnim propisom
utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi,
2. odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi,
3. čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte e‐
mail.. radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.....ili dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ili faksom na broj.018/588399, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,
najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja upućuje se na adresu naručioca, sa napomenom„Zahtev
za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN broj
008/2017”.
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

.2017. godine za javnu nabavku dobra‐Ugra dna opr e ma za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj
008/2017

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

Adresa ponuđača

Matični broj ponuđača

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

delatnosti

i

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt

Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks

Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Obrazac 1.

osnovna

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

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

NAZIV

KOLIČINA

Galanz klima AUS 12H53R150L2

3

LG klima inverter CA18AWR/S18AQU

2

DAIKIN Klima uređaj FTXB35C/RXB35C Inverter
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606

3
15

90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

60

KVM svič CKL-9116U 16 ports USB + 16 cables 1.8m bandwidth 250MHz, 1920x1440p, rackmount 19", svič:
push button/hotkey/OSD
Dell 18.5 in 1U Rackmount LED KMM Console - English
Language Keyboard with 1U KVM Mounting Bracket
Dell Analog KVM Switch DAV2108 - TAA Compliant

2

LG SMART LED TV 55" 55UH668V 4K Ultra HD

3

Telegärtner patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А Fully
Shielded sa uzemljenjem (P/N J02023A0052) - fiksni
portovi
RFID citac kartica i cipova - USB RFID - 125KHz

4

UKUPNO

1
1

60

JEDINIČNA CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

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

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

bez
__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.
(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno
opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će
biti odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.
4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja
ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

VI

OBRAZAC PONUDE

Obrazac broj 1

ZA PARTIJU BROJ 2. RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐ Računarska oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 008/2017.

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

NAZIV

KOLICINA

Procesor Intel i3 4150

5

Procesor Intel i5 4440

5

Procesor Intel i5 6400

5

Procesor Intel i7 4770K

5

FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box

3

FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box

3

Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 rev.1.1

4

Motherboard Gigabyte AMD MB GA-F2A88XM-DS2P FM2+

4

Motherboard AM3+ ASUS AM3+ M5A78L-M LX3

5

Motherboard S775 ASRock 775 2CORE1333 945GC A2 + 2.66GHz CPU

5

Motherboard S775 ASRock 775 G41M-VS3 R2.0 (M-ATX)

5

Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H61M

5

Motherboard S1150 ASUS H81M-K

13

Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0

13

Motherboard S1151 Gigabyte Intel MB GA-B150M-D2V 1151

5

Motherboard S1151 GIGABYTE GA-Z270M-D3H rev.1.0

2

Motherboard S2011 Gigabyte Intel MB GA-X99-UD4 1.1 2011-v3

2

Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz

5

Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz

5

MEM DDR3L 4GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/4

10

MEM DDR3L 8GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/8

10

MEM DDR4 4GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/4

10

MEM DDR4 8GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/8

10

SODIMM DDR3 4GB 1600MHz KVR16LS11/4

10

SODIMM DDR3 8GB 1600MHz KVR16LS11/8

10

Asus NVD EN 210 1GB 64bit EN210S/DI/1GD3/V2/LP

5
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JED.CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

Asus AMD R7 250 2GB 128bit R7250-2GD5

5

Asus AMD R7 360 2GB 128bit MINI-R7360-2G

5

Asus AMD R7 240 1GB 64bit R7240-1GD3

5

Gigabyte NVD GTX 1050 2GB DDR5 128bit GV-N1050D5-2GD

5

Logitech K120 Keyboard, YU, USB

20

MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU

20

MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU

5

WD 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3

2

WD WD10EZEX 1TB 3.5" 7200 64MB SATA3

5

SEAGATE ST1000NM001

1

SEAGATE ST9900805SS 10K SAS

3

Western Digital Datacenter WD4001FYYG

12

SEAGATE ST2000DM001 2TB Barracuda 64MB SATA3 3.5"

5

WD 2TB WD20EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"

5

WD 4TB WD40EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"

5

WD BOOK SATA 500GB Blue WD5000LPCX 2.5"

5

WD BOOK SATA 1TB Blue WD10JPVX 2.5"

10

WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX

5

WD EXT 2.5" My Passport 2TB Yellow WDBYFT0020BYL-WESN

3

300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit 11G

2

KINGSTON 120GB SUV400S37/120G SATA3 UV400 SSD

15

Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller Pack
SC2CT180A4K5
KINGSTON 240GB SUV400S37/240G SATA3 UV400 SSD

2

SAMSUNG 500GB 750 EVO SATA3 MZ-750500BW SSD

10

Qnap NAS TS-1685 (New)

1

PSU 550W

30

LC POWER 500W LC500H-12 v2.2 12cm Fan

10

PSU Chieftec GPS-550A8 550W Full Smart series napajanje

10

PSU Chieftec GPM-1000C 1000W Navitas series napajanje

5

Ventilator AF-0825S 80mm x 80mm x 25mm

5

12
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Ventilator AF-0925S 92mm x 92mm x 25mm

5

Ventilator AF-0625S 60mm x 60mm x 25mm

5

Ventilator AF-1225S 120mm x 120mm x 25mm

5

KINGSTON 64GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/64GB

10

KINGSTON 128GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/128GB

10

KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB

20

KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2

3

Kingston microSD 16GB class 10 + SD adapter

10

USB to Serial adapter

2

Monitor DELL LED 23.8" UltraSharp U2414H IPS Full HD

3

Monitor DELL LED 23.8" SE2416H IPS FullHD

5

LG LED 21.5" 22M38A-B Full HD

10

PC Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 128GB SSD, Cooler Master 500W
PC Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 120GB SSD, LC ATX 500W
DELL Vostro Microtower Intel Core i5-4440, 4GB, 1TB, DVD-RW
DELL Vostro Microtower Intel Core i3-6100 4GB 500GB DVD-RW +
tastatura + miš 3yr
DELL OptiPlex 5040 Microtower Intel Core i7-6700 4-Core 8GB 500GB
Windows 10 Pro 64bit 3Y
DELL Latitude 3570 15.6" Intel Core i3-6100U 2.3GHz 4GB 500GB 4-cell
Ubuntu 3yr NBD
HP 24-g050ny AiO 23.8" FHD IPS/i5-6200U/4GB/1TB/Nvidia GT920A
2GB/DVDRW/Win 10 Home (X0W43EA)
HP 250 G5 (W4M61EA)
HP ProBook 450 G4 i5-7200U/15.6"FHD/8GB/1TB/NVIDIA GF 930MX
2GB/DVDRW/FreeDOS (Y8A36EA)
HP ProBook 450 G4 i7-7500U/15.6"FHD/8GB/1TB/HD Graphics
620/DVDRW/FreeDOS/Torba (Y8A69EA)
LENOVO Yoga 910 (14")
HP ProBook 430 G4 i7-7500U/13.3"HD/8GB/256GB SSD/Intel HD
Graphics 620/FreeDOS/EN (Y7Z58EA)
DELL Vostro 3568 15.6" Intel Core i3-6006U 2.0GHz 4GB 500GB ODD crni

10
10
5
5
4
2
1
4
3
3
2
2
3
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Ubuntu 5Y5B
DELL Inspiron 17 (5759) 17.3" Intel Core i3-6100U 2.3GHz 8GB 1TB 4-cell
ODD crni Ubuntu 5Y5B
Raspberry PI3 Model B with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 2 32GB WiFi
Apple iPad mini 4 32GB
DELL PowerEdge R230 Xeon E3-1220 v5 4-Core 3.0GHz 32GB 2x 2TB
3yr NBD (DES03929)
DELL PowerEdge R530 2x Xeon E5-2609 v4 8-Core 1.70GHz 128GB
2x400 GB SSD 4 x 2TB 3yr NBD (DES04778)

Dell 16GB Certified Memory Module - 2Rx8 DDR4 RDIMM 2400MHz
[Manufacturer part SNPHNDJ7C/16G Dell part A8711887] ili
kompatibilna
Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max
Mem 1866MHz,processor only,Customer Kit [Manufacturer part 47VTG
Dell part 338-BJFE]

2
10
2
2
1
1
4

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.
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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

VI

OBRAZAC PONUDE

Obrazac broj 1

ZA PARTIJU BROJ 3. SERVERI I MREŽNA OPREMA ‐
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐ Mrežna oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 008/2017.

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 ARTIKLA

KOLIČINA

Cisco Catalyst WS-C2960X-24TS-LL

1

TP Link WiFi ruter TL-WR940N

4

DGS-108 8port switch

7

DES-1016D 16port switch

8

DES-1024D 24port switch

7

Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN

1

Mikrotik RB3011UiAS-RM

2

Mikrotik hEX PoE lite

5

Allied Telesis x510 24 Gigabit, 4SFP+, Basic License

1

AT-x510-52GTX-50 Stackable Gigabit Edge Switch with 48 x
10/100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports
Ubiquity UniFi AP-Pro EDU
Ubiquity UniFi AP-Pro

2

JED. CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-0M

5
5

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
__________________________________________________________

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.

) sa

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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

ZA PARTIJU BROJ 4. ŠTAMPAČI
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐Šta mpa či
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017.

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-690 matrični štampač

3

Štampač HP LaserJet Pro MFP M130nw, A4, LAN, WiFi

5

Štampač HP LaserJet Pro M402dw, A4, LAN, WiFi, NFC,
duplex
Štampač HP LASERJET M426dw

4

Ultimaker 2+ 3D printer

1

Štampač HP Color LaserJet CP1025

3

Štampač EPSON L1800

1

Štampač EPSON L486

1

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

5

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)
Administrativna oprema

bez

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

______________ dinara (slovima:

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.
(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.
4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 5. ELEKTRONSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐El ek tronsk a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017

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

UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO

8

BATERIJE ZA UPS

22

UPS APC BX1400UI, Back UPS
1400VA/700W
UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM
1500VA
Intel I350-T4 Quad Port Server Gigabit PCIExpress Network Adapter 4 x
10/100/1000Mb/s
Media Convertor AT-MC103XL-20

6

Mikrotik S-3553LC20D SFP 20km BiDir
(pair)
Mikrotik S+31DLC10D SFP+ 10km

4

Mikrotik S+2332LC10D SFP+ 10km BiDir
(pair)

4

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

2
2

3

5

Administrativna oprema

Mikrotik SFP+ 3m direct attach cable

4

Mikrotik S-31DLC20D

4

Dell 8 GB Dual-Port Fibre Channel Host Bus
Adapter
Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach,
SFP+, Converged Network Adapter,
Customer Kit [Manufacturer part 6W1YC
Dell part 540-BBIV]
Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server
Adapter,Full Height,CusKit [Manufacturer
Part 01V3J Dell Part 540-BBDR]
D-Link DGE-528T

2
1

1

5

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.
Administrativna oprema

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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 6. FOTOGRAFSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐F otogra fsk a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017.

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

VEGA EL S 300 elektricno platno

3

EPSON EB-X31 projektor

2

EPSON EB-520 projektor (short throw)

2

HP Designjet Z5200, 44", CQ113A

1

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

UKUPNO

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

dinara, (slovima:
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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

4) PODACI O PODIZVOĐAČU

1)

Naziv podizvođača
Adresa
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač
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.

Administrativna oprema

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
124/12, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne
sproveo otvoreni postupak javne nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet
administrativna oprema, za partiju broj 1 Ugradna oprema
- da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
____________2017 godine,
- da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017.

RS” broj
nabavke,
dobra –

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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 2 Računarska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2017 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017. godine i prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 3
MREŽNA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem u Nišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................ Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 3 Mrežna oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za partiju
broj 3 MREŽNA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu,
prema
konkursnoj
dokumentaciji Naručioca br. 008/2017 od aprila 2017. godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 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 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 4 Štampači
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od ________________ 2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017. godine i prihvaćenoj
ponudi Isporučioca
br.
_______________ od _____ 2017. 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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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 5
ELEKTRONSKA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa840-1721666-89:, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i
broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................ Naziv
banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 5 Elektronska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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.

VII

MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 6
FOTOGRAFSKA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra Medvedeva 14,
PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor, telefon 018/529-105,
Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem tekstu:
Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u .................................., ulica i
broj
...................................,
PIB:..........................
Matični broj
........................................
Broj
računa: ............................................
Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga
zastupa............................(u
daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 68/15)
i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 6
Fotografska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj od
_2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 008/2017,
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.
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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 008/2017, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili

zainteresovanim licima.

Datum:

Ponuđač
M.P.

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu, izreći meru zabrane učešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice, povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.
Obrazac izjave ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ili zajedničku ponudu, Obrazac izjave mora biti
popunjen, potpisan i overen pečatom od strane ovlašćenog lica svakog podizvođača, odnosno svakog
ponuđača iz grupe ponuđača. Obrazac Izjave kopirati u dovoljnom broju primeraka.
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Obrazac broj 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 008/2017, 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:

Ponuđač
M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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Obrazac broj 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 008/2017, 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.
PONUĐAČ
M.P.
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.
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Obrazac broj 7.
XIII OBRAZAC IZJAVE O REGISTROVANOM PREDSTAVNIŠTVU - SERVISU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:
(Naziv ponuđača)

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

da proizvođač, čiju

opremu nudimo u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama,
za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 008/2017, ima registrovano predstavništvo, odnosno
ovlašćeni servis na teritoriji Republike Srbije.

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

Datum

M.P.
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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 008/2017, posedujemo

‐ koristimo minimum

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

Datum

M.P.

Prilog: Pravni osnov korišćenja vozila
(saobraćajna dozvola, ugovor).
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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 008/2017,
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

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

DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR. 2
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 - Administrativna oprema u otvorenom postupku br.008/2017
objavljena na Portalu javnih nabavki i Internet stranici narucioca, dana
03.05.2017. godine na sledeći način:
1.

U DELU 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

3

LG klima inverter CA18AWR/S18AQU

2

DAIKIN Klima uređaj FTXB35C/RXB35C Inverter
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606

3
15

90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

60

KVM svič CKL-9116U 16 ports USB + 16 cables 1.8m bandwidth 250MHz, 1920x1440p, rackmount 19", svič:
push button/hotkey/OSD
Dell 18.5 in 1U Rackmount LED KMM Console - English
Language Keyboard with 1U KVM Mounting Bracket
Dell Analog KVM Switch DAV2108 - TAA Compliant

2

LG SMART LED TV 55" 55UH668V 4K Ultra HD

3

Telegärtner patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А Fully
Shielded sa uzemljenjem (P/N J02023A0052) - fiksni
portovi
RFID citac kartica i cipova - USB RFID - 125KHz

4
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1
1

60

2.

U DELU - ZA PARTIJU BROJ 1. UGRADNA OPREMA-KLIMA UREĐAJI

Obrazac 1.

Ponuda broj od .2017. godine za javnu nabavku dobra‐Ugradna oprema za potrebe
Elektronskog fakulteta , JN broj
NAZIV

KOLIČINA

Galanz klima AUS 12H53R150L2

3

LG klima inverter CA18AWR/S18AQU

2

DAIKIN Klima uređaj FTXB35C/RXB35C Inverter
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606

3
15

90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

60

KVM svič CKL-9116U 16 ports USB + 16 cables 1.8m bandwidth 250MHz, 1920x1440p, rackmount 19", svič:
push button/hotkey/OSD
Dell 18.5 in 1U Rackmount LED KMM Console - English
Language Keyboard with 1U KVM Mounting Bracket
Dell Analog KVM Switch DAV2108 - TAA Compliant

2

LG SMART LED TV 55" 55UH668V 4K Ultra HD

3

Telegärtner patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А
Fully Shielded sa uzemljenjem (P/N J02023A0052) fiksni portovi
RFID citac kartica i cipova - USB RFID - 125KHz

4

1
1

60

UKUPNO

TAKO DA POSLE IZMENE GLASI:
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JEDINIČN
A CENA

CEN
A
BEZ
PDVA

CEN
A SA
PDVOM

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

DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1
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 - Administrativna oprema u otvorenom postupku br.008/2017
objavljena na Portalu javnih nabavki i Internet stranici narucioca, dana
03.05.2017. godine na sledeći način:

1.
U DELU - III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE,
KOLIČINA I OPIS DOBRA, KVALITET, ROK ISPORUKE DOBARA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I

2.
U DELU - VI OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BROJ 2 RAČUNARSKA OPREMA - OBRAZAC BR.1

TAKO DA POSLE IZMENE GLASI:
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KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
NABAVKA DOBARA
ADMINISTRATIVNA OPREMA, PO PARTIJAMA, ZA POTREBE
ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU
Broj
008/2017

NIŠ, april 2017. 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 08/03008/17 od 20.04.2017. godine, i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje otvorenog
postupka javne nabavke, po partijama, broj 08/03-008/17-001 od 2 0 . 0 4 . 2 0 1 7 . 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 opremaAdministrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu
JAVNA NABAVKA BROJ
008/2017
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 2017. godine
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I

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

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

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u 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:
Dušan Vučković, šef računarsko informacionog centra, e-mail dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs
Radica Stanković službenik za javne nabavke, e‐mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
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II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke broj 008/2017-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,
p a r t i j a b r o j 3 - Š t a m p a č i Mrežna oprema,
partija broj 4 – Š t a m p a č i ,
partija broj 5-Elektronska oprema
partija broj 6- Fotografska oprema

III

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

Galanz klima AUS 12H53R150L2 ili odgovarajući

3

LG klima inverter CA18AWR/S18AQU ili odgovarajući

2

DAIKIN Klima uređaj FTXB35C/RXB35C Inverter ili
odgovarajući
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606 ili odgovarajući

3
15

90x55mm KANAL parapetni Kopos PK ili odgovarajući

60

KVM svič CKL-9116U 16 ports USB + 16 cables 1.8m bandwidth 250MHz, 1920x1440p, rackmount 19", svič:
push button/hotkey/OSD ili odgovarajući
Dell 18.5 in 1U Rackmount LED KMM Console - English
Language Keyboard with 1U KVM Mounting Bracket ili
odgovarajući
Dell Analog KVM Switch DAV2108 - TAA Compliant ili
odgovarajući
LG SMART LED TV 55" 55UH668V 4K Ultra HD ili
odgovarajući
Telegärtner patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А Fully
Shielded sa uzemljenjem (P/N J02023A0052) - fiksni
portovi ili odgovarajući
RFID citac kartica i cipova - USB RFID - 125KHz ili
odgovarajući

2
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1
1
3
4
60

Za partiju broj 2 – RAČUNARSKA OPREMA

Procesor Intel i3 4150

5

Procesor Intel i5 4440
Procesor Intel i5 6400
Procesor Intel i7 4770K
FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box
FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box

5
5
5
3
3

Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 rev.1.1
Motherboard Gigabyte AMD MB GA-F2A88XM-DS2P FM2+
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-H61M
Motherboard S1150 ASUS H81M-K
Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0
Motherboard S1151 Gigabyte Intel MB GA-B150M-D2V 1151
Motherboard S1151 GIGABYTE GA-Z270M-D3H rev.1.0
Motherboard S2011 Gigabyte Intel MB GA-X99-UD4 1.1 2011-v3
Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz
Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz
MEM DDR3L 4GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/4
MEM DDR3L 8GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/8
MEM DDR4 4GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/4
MEM DDR4 8GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/8
SODIMM DDR3 4GB 1600MHz KVR16LS11/4
SODIMM DDR3 8GB 1600MHz KVR16LS11/8
Asus NVD EN 210 1GB 64bit EN210S/DI/1GD3/V2/LP
Asus AMD R7 250 2GB 128bit R7250-2GD5
Asus AMD R7 360 2GB 128bit MINI-R7360-2G
Asus AMD R7 240 1GB 64bit R7240-1GD3
Gigabyte NVD GTX 1050 2GB DDR5 128bit GV-N1050D5-2GD
Logitech K120 Keyboard, YU, USB
MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU
MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU
WD 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3
WD WD10EZEX 1TB 3.5" 7200 64MB SATA3
SEAGATE ST1000NM001
SEAGATE ST9900805SS 10K SAS
Western Digital Datacenter WD4001FYYG
SEAGATE ST2000DM001 2TB Barracuda 64MB SATA3 3.5"
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4
4
5
5
5
5
13
13
5
2
2
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
20
20
5
2
5
1
3
12
5

WD 2TB WD20EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"
WD 4TB WD40EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"
WD BOOK SATA 500GB Blue WD5000LPCX 2.5"
WD BOOK SATA 1TB Blue WD10JPVX 2.5"
WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX
WD EXT 2.5" My Passport 2TB Yellow WDBYFT0020BYL-WESN
300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit
11G
KINGSTON 120GB SUV400S37/120G SATA3 UV400 SSD
Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller
Pack SC2CT180A4K5
KINGSTON 240GB SUV400S37/240G SATA3 UV400 SSD
SAMSUNG 500GB 750 EVO SATA3 MZ-750500BW SSD
Qnap NAS TS-1685 (New)
PSU 550W
LC POWER 500W LC500H-12 v2.2 12cm Fan
PSU Chieftec GPS-550A8 550W Full Smart series napajanje
PSU Chieftec GPM-1000C 1000W Navitas series napajanje
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 64GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/64GB
KINGSTON 128GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/128GB
KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB
KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2
Kingston microSD 16GB class 10 + SD adapter
USB to Serial adapter
Monitor DELL LED 23.8" UltraSharp U2414H IPS Full HD
Monitor DELL LED 23.8" SE2416H IPS FullHD
LG LED 21.5" 22M38A-B Full HD
PC Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 128GB SSD, Cooler Master 500W
PC Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 120GB SSD, LC ATX 500W
DELL Vostro Microtower Intel Core i5-4440, 4GB, 1TB, DVD-RW
DELL Vostro Microtower Intel Core i3-6100 4GB 500GB DVD-RW +
tastatura + miš 3yr
DELL OptiPlex 5040 Microtower Intel Core i7-6700 4-Core 8GB 500GB
Windows 10 Pro 64bit 3Y
DELL Latitude 3570 15.6" Intel Core i3-6100U 2.3GHz 4GB 500GB 4-cell
Ubuntu 3yr NBD
HP 24-g050ny AiO 23.8" FHD IPS/i5-6200U/4GB/1TB/Nvidia GT920A
2GB/DVDRW/Win 10 Home (X0W43EA)
HP 250 G5 (W4M61EA)
HP ProBook 450 G4 i5-7200U/15.6"FHD/8GB/1TB/NVIDIA GF 930MX
2GB/DVDRW/FreeDOS (Y8A36EA)
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5
5
5
10
5
3
2
15
2
12
10
1
30
10
10
5
5
5
5
5
10
10
20
3
10
2
3
5
10
10
10
5
5
4
2
1
4
3

HP ProBook 450 G4 i7-7500U/15.6"FHD/8GB/1TB/HD Graphics
620/DVDRW/FreeDOS/Torba (Y8A69EA)
LENOVO Yoga 910 (14")
HP ProBook 430 G4 i7-7500U/13.3"HD/8GB/256GB SSD/Intel HD
Graphics 620/FreeDOS/EN (Y7Z58EA)
DELL Vostro 3568 15.6" Intel Core i3-6006U 2.0GHz 4GB 500GB ODD crni
Ubuntu 5Y5B
DELL Inspiron 17 (5759) 17.3" Intel Core i3-6100U 2.3GHz 8GB 1TB 4-cell
ODD crni Ubuntu 5Y5B
Raspberry PI3 Model B with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 2 32GB WiFi
Apple iPad mini 4 32GB
DELL PowerEdge R230 Xeon E3-1220 v5 4-Core 3.0GHz 32GB 2x 2TB
3yr NBD (DES03929)
DELL PowerEdge R530 2x Xeon E5-2609 v4 8-Core 1.70GHz 128GB
2x400 GB SSD 4 x 2TB 3yr NBD (DES04778)

Dell 16GB Certified Memory Module - 2Rx8 DDR4 RDIMM 2400MHz
[Manufacturer part SNPHNDJ7C/16G Dell part A8711887] ili
kompatibilna
Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max
Mem 1866MHz,processor only,Customer Kit [Manufacturer part 47VTG
Dell part 338-BJFE]

Za partiju broj 3 – Mrežna oprema

Cisco Catalyst WS-C2960X24TS-LL
TP Link WiFi ruter TL-WR940N

1

DGS-108 8port switch

7

DES-1016D 16port switch

8

DES-1024D 24port switch

7

Mikrotik CRS125-24G-1S-

1

4
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3
2
2
3
2
10
2
2
1
1
4

1

2HnD-IN
Mikrotik RB3011UiAS-RM

2

Mikrotik hEX PoE lite

5

Allied Telesis x510 24 Gigabit,
4SFP+, Basic License
AT-x510-52GTX-50 Stackable
Gigabit Edge Switch with 48 x
10/100/1000T, 4 x 10G SFP+
ports
Ubiquity UniFi AP-Pro EDU

1

Ubiquity UniFi AP-Pro

5

2

5

Za partiju broj 4 – Štampači

EPSON LQ-690 matrični štampač

3

Štampač HP LaserJet Pro MFP M130nw, A4, LAN,
WiFi
Štampač HP LaserJet Pro M402dw, A4, LAN,
WiFi, NFC, duplex
Štampač HP LASERJET M426dw

5

Ultimaker 2+ 3D printer

1

Štampač HP Color LaserJet CP1025

3

Štampač EPSON L1800

1

Štampač EPSON L486

1

Za partiju broj 5 – Elektronska oprema
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO

8

BATERIJE ZA UPS

22

UPS APC BX1400UI, Back UPS
1400VA/700W
UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM
1500VA

6
2
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4
5

Intel I350-T4 Quad Port Server Gigabit PCIExpress Network Adapter 4 x
10/100/1000Mb/s
Media Convertor AT-MC103XL-20

2

Mikrotik S-3553LC20D SFP 20km BiDir
(pair)
Mikrotik S+31DLC10D SFP+ 10km

4

Mikrotik S+2332LC10D SFP+ 10km BiDir
(pair)
Mikrotik SFP+ 3m direct attach cable

4

Mikrotik S-31DLC20D

4

Dell 8 GB Dual-Port Fibre Channel Host Bus
Adapter
Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach,
SFP+, Converged Network Adapter,
Customer Kit [Manufacturer part 6W1YC
Dell part 540-BBIV]
Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server
Adapter,Full Height,CusKit [Manufacturer
Part 01V3J Dell Part 540-BBDR]
D-Link DGE-528T

2

3

5

4

1

1

5

Za partiju broj 6 –Fotografska oprema
VEGA EL S 300 elektricno platno

3

EPSON EB-X31 projektor

2

EPSON EB-520 projektor (short throw)

2

HP Designjet Z5200, 44", CQ113A

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
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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
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 (2013, 2014 i 2015 godina) nije poslovao sa gubitkom i da nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.
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Dokazi koji se dostavljaju su sledeći:
a) Izveštaj o bonitetu za javne nabavke koji izdaje Agencija za privredne registre, koji mora da sadrži:
statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine,
pokazatelje za ocenu boniteta za prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6
meseci do dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
b) Potvrda o likvidnosti, koju izdaje Narodna banka Srbije, Odeljenje prinudne naplate, Kragujevac, tel.
034/307884, e‐mail: zahtevzapotvrde@nbs.rs. Potvrda o likvidnosti mora da pokriva period od 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
c) Privredni subjekt koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, vodi poslovne knjige po sistemu
prostog knjigovodstva dostavlja:
‐ bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihod
od samostalne delatnosti, izdat od strane nadležnog poreskog organa na čijoj teritoriji je registrovao
obavljanje delatnosti za prethodne tri godine;
‐ potvrdu poslovne banke o stvarnom ukupnom prometu na poslovnom – tekućem računu za
prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6 meseci do dana objavljivanja
poziva na Portalu javnih nabavki.
NAPOMENE: Navedene dokaze ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača
Dokazi za finansijski kapacitet ponuđača moraju biti izdati posle objavljivanja poziva na
Portalu javnih nabavki.
POSLOVNI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač nudi opremu proizvođača koji ima registrovano predstavništvo i za koju postoji ovlašćeni
servis na teritoriji Republike Srbije.
Kao dokaz priložiti Izjavu o postojanju predstavništva i servisa, sa podacima o nazivu, adresi i broju
telefona predstavništva i servisa.
TEHNIČKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač u momentu podnošenja ponude poseduje – koristi minimum jedno vozilo za transport
dobara koji su predmet javne nabavke.
*Kao dokaz priložiti izjavu o raspolaganju zahtevanim tehničkim kapacitetom, sa odgovarajućim
traženim prilogom.
KADROVSKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač ima minimum 2 (dva) zaposlena lica (na neodređeno ili određeno veme), koja su u radnom
odnosu kod ponuđača minimum 30 dana pre objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, na
poslovima koji su u neposrednoj vezi sa predmetom javne nabavke.
* Kao dokaz
priložiti Obrazac 10 "Izjavu o posedovanju stručnih (kadrovskih kapaciteta), sa
odgovarajućim traženim prilozima.
Da ponuđač ima uveden sistem menadzmenta kvalitetom (standard ISO 9001:2008) za oblast koja je
predmet javne nabavke.
Kao dokaz ponuđač dostavlja foto kopiju sertifikata o ispunjenosti standard ISO9001:2008, Za oblast koja je
predmet javne nabavke, izdatog od domaćeg ili inostranog sertifikacionog tela. Dostavljeni sertifikat mora da
bude važeći u momentu otvaranja ponuda. U koliko je sertifikat u celosti na stranom jeziku, pored toga treba
dostaviti i prevod na srpski jezik, overen od strane sudskog tumača. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudjača,
ovaj uslov moraju da ispunjavaju svi članovi grupe ponuđača. Ako ponudu podnese ponuđač sa
podizvođačem/ima, svaki podizvođač (pored ponuđača) mora imati i dostaviti traženi standard.
Ako ponuđač ne dostavi sve zahtevane dokaze, njegova ponuda će biti odbijena kao
neprihvatljiva.
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Ukoliko Naručilac ima sumnje o dokazima da li ponuđač ispunjava neki od uslova utvrđenih
konkursnom dokumentacijom, Naručilac može od ponuđača tražiti da podnese odgovarajuće
dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova, kao i da izvrši proveru/uvid na licu mesta.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora
da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne
uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
NAČIN DOSTAVLJANJA DOKAZA
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre
donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih
organa. Ponuđač je u obavezi da navede u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno
dostupni. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima
ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države. Ako
ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do
trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i
ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno
dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama,
ponuđač može, umesto dokaza, da priloži svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću, overenu pred sudskim ili organom uprave, javnim beležnikom ili drugim nadležnim
organom te države.
Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani način.
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V

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda mora da bude sačinjena na srpskom jeziku.
2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuđač može da dostavi ponudu za jednu ili više partija.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i
mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom,
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponuđač načini grešku u
popunjavanju, dužan je da grešku, odnosno pogrešan tekst, precrta jednom horizontalnom crtom i
pravilno popuni, tj. upiše novi tekst, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce, odnosno podaci koji su
upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će biti odbijena.
Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se neposredno ili putem pošte, u zapečaćenoj
koverti, na adresu naručioca ‐ Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, sa naznakom na licu koverte »PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA ‐ ADMINISTRATIVNA
OPREMA, BROJ 008/2017, PARTIJA BROJ
‐ NE OTVARATI«, poštom ili lično preko pisarnice,
svakog radnog dana od 08 – 14 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 02.06.2017. 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
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Ponuda može da sadrži popunjen,
ponude (Obrazac broj 3.).

potpisan i pečatom overen obrazac Troškovi pripremanja

3. PARTIJE
Predmet javne nabavke oblikovan je po partijama.
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji
je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca – Univerzitet u Nišu,
Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva broj 14, sa naznakom: „Izmena ponude za javnu
nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017 – NE OTVARATI
”ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017 – NE
OTVARATI”
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017– NE
OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br.
008/2017 – NE OTVARATI ””.
Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na
koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u
zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da opozove niti da menja svoju ponudu.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu
samostalno, sa podizvođačem ili kao zajedničku ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili u
zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove tačke. (član
87. stav 5. Zakona)
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude, navede da ponudu
podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne
može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje
nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa
podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za svakog podizvođača dostavi izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u
postupku javne nabavke, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
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Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja
ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1. do 4.
Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke,
u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim
se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji
obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tačka 1) do 6) Zakona i to podatke o:
‐članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuđača pred naručiocem,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja,
‐ ponuđaču koji će izdati račun,
‐ računu na koji će biti izvršeno plaćanje i
‐ obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime, za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara, za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Način plaćanja:
Plaćanje će se vršiti prema
ispostavljenim računima od strane ponuđača
Rok isporuke: Rok isporuke 24 sata po prijemu zahteva
Garantni rok: za isporučena dobra navedena u obrascu ponde ne može biti kraći od 3 godine.
Rok važenja ponude: ne može biti kraći od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana otvaranja
ponude.
Servis , vreme otklanjanaje kvara Servisiranje opreme tj. otklanjanje kvara (rešavanje reklamacije ne
može biti duže od 24 sata.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača
produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.
10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude
uzeti u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U ponuđenu cenu ponuđač mora uračunati sve eventualne troškove.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92.
Zakona.
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11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI
TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO
DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI
ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ
NABAVCI
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu
energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i
socijalne politike.
12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA
ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA
Izabrani ponuđač se obavezuje da, u momentu zaključenja ugovora, za svaku partiju za koju mu je
dodeljen ugovor, preda naručiocu jednu blanko solo menicu, menično ovlašćenje i kopiju depo
kartona, koja će biti sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“, na iznos od 10% od
ukupne vrednosti ugovora bez PDV‐a, sa rokom važnosti koji je 10 (deset) dana duži od ugovorenog
roka isporuke opreme, kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja
ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla
mora da se produži za isti broj dana za koji će biti produžen rok isporuke opreme. Naručilac će
unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne
obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta menica ne može da sadrži dodatne
uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.
U slučaju da traži avansno plaćanje, izabrani Ponuđač je dužan da, za svaku partiju za koju mu je
dodeljen ugovor, takođe u momentu zaključenja ugovora, dostavi naručiocu još jednu menicu, za
povraćaj avansnog plaćanja u visini avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Ukoliko ponuđač ne dostavi tražena sredstva obezbeđenja u momentu zaključenja ugovora, ugovor
neće biti zaključen, obzirom da će Naručilac poništiti odluku o dodeli ugovora i ugovor može da dodeli
prvom sledećem najpovoljnijem ponuđaču.
Menice moraju biti registrovane u registru menica Narodne Banke Srbije, a kao dokaz ponuđač mora
da dostavi i kopiju zahteva za registraciju menica, koji je overen od strane poslovne banke ponuđača.
Menice morju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac će menice vratiti po isteku navedenog roka.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
13. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA
RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE
Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.
Naručilac je dužan da:
1. čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi, koji su posebnim propisom
utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi,
2. odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi,
3. čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte e‐
mail.. radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.....ili dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ili faksom na broj.018/588399, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,
najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja upućuje se na adresu naručioca, sa napomenom„Zahtev
za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN broj
008/2017”.
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

.2017. godine za javnu nabavku dobra‐Ugra dna opr e ma za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj
008/2017

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

Adresa ponuđača

Matični broj ponuđača

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

delatnosti

i

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt

Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks

Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Obrazac 1.

osnovna

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

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

KOLIČINA

Galanz klima AUS 12H53R150L2 ili odgovarajući

3

LG klima inverter CA18AWR/S18AQU ili odgovarajući

2

DAIKIN Klima uređaj FTXB35C/RXB35C Inverter ili
odgovarajući
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606 ili odgovarajući

3
15

90x55mm KANAL parapetni Kopos PK ili odgovarajući

60

KVM svič CKL-9116U 16 ports USB + 16 cables 1.8m bandwidth 250MHz, 1920x1440p, rackmount 19", svič:
push button/hotkey/OSD ili odgovarajući
Dell 18.5 in 1U Rackmount LED KMM Console - English
Language Keyboard with 1U KVM Mounting Bracket ili
odgovarajući
Dell Analog KVM Switch DAV2108 - TAA Compliant ili
odgovarajući
LG SMART LED TV 55" 55UH668V 4K Ultra HD ili
odgovarajući
Telegärtner patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А Fully
Shielded sa uzemljenjem (P/N J02023A0052) - fiksni
portovi ili odgovarajući
RFID citac kartica i cipova - USB RFID - 125KHz ili
odgovarajući
UKUPNO

2
1
1
3
4
60

JEDINIČNA CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

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

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

bez
__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.
(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno
opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će
biti odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.
4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja
ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ

___________________
(potpis ovlašćenog lica)

VI

OBRAZAC PONUDE

Obrazac broj 1

ZA PARTIJU BROJ 2. RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐ Računarska oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 008/2017.

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

NAZIV

KOLICINA

Procesor Intel i3 4150

5

Procesor Intel i5 4440

5

Procesor Intel i5 6400

5

Procesor Intel i7 4770K

5

FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box

3

FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box

3

Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 rev.1.1

4

Motherboard Gigabyte AMD MB GA-F2A88XM-DS2P FM2+

4

Motherboard AM3+ ASUS AM3+ M5A78L-M LX3

5

Motherboard S775 ASRock 775 2CORE1333 945GC A2 + 2.66GHz CPU

5

Motherboard S775 ASRock 775 G41M-VS3 R2.0 (M-ATX)

5

Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H61M

5

Motherboard S1150 ASUS H81M-K

13

Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0

13

Motherboard S1151 Gigabyte Intel MB GA-B150M-D2V 1151

5

Motherboard S1151 GIGABYTE GA-Z270M-D3H rev.1.0

2

Motherboard S2011 Gigabyte Intel MB GA-X99-UD4 1.1 2011-v3

2

Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz

5

Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz

5

MEM DDR3L 4GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/4

10

MEM DDR3L 8GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/8

10

MEM DDR4 4GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/4

10

MEM DDR4 8GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/8

10

SODIMM DDR3 4GB 1600MHz KVR16LS11/4

10

SODIMM DDR3 8GB 1600MHz KVR16LS11/8

10

Asus NVD EN 210 1GB 64bit EN210S/DI/1GD3/V2/LP

5
Administrativna oprema

JED.CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

Asus AMD R7 250 2GB 128bit R7250-2GD5

5

Asus AMD R7 360 2GB 128bit MINI-R7360-2G

5

Asus AMD R7 240 1GB 64bit R7240-1GD3

5

Gigabyte NVD GTX 1050 2GB DDR5 128bit GV-N1050D5-2GD

5

Logitech K120 Keyboard, YU, USB

20

MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU

20

MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU

5

WD 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3

2

WD WD10EZEX 1TB 3.5" 7200 64MB SATA3

5

SEAGATE ST1000NM001

1

SEAGATE ST9900805SS 10K SAS

3

Western Digital Datacenter WD4001FYYG

12

SEAGATE ST2000DM001 2TB Barracuda 64MB SATA3 3.5"

5

WD 2TB WD20EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"

5

WD 4TB WD40EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"

5

WD BOOK SATA 500GB Blue WD5000LPCX 2.5"

5

WD BOOK SATA 1TB Blue WD10JPVX 2.5"

10

WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX

5

WD EXT 2.5" My Passport 2TB Yellow WDBYFT0020BYL-WESN

3

300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit 11G

2

KINGSTON 120GB SUV400S37/120G SATA3 UV400 SSD

15

Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller Pack
SC2CT180A4K5
KINGSTON 240GB SUV400S37/240G SATA3 UV400 SSD

2

SAMSUNG 500GB 750 EVO SATA3 MZ-750500BW SSD

10

Qnap NAS TS-1685 (New)

1

PSU 550W

30

LC POWER 500W LC500H-12 v2.2 12cm Fan

10

PSU Chieftec GPS-550A8 550W Full Smart series napajanje

10

PSU Chieftec GPM-1000C 1000W Navitas series napajanje

5

Ventilator AF-0825S 80mm x 80mm x 25mm

5

12

Administrativna oprema

Ventilator AF-0925S 92mm x 92mm x 25mm

5

Ventilator AF-0625S 60mm x 60mm x 25mm

5

Ventilator AF-1225S 120mm x 120mm x 25mm

5

KINGSTON 64GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/64GB

10

KINGSTON 128GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/128GB

10

KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB

20

KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2

3

Kingston microSD 16GB class 10 + SD adapter

10

USB to Serial adapter

2

Monitor DELL LED 23.8" UltraSharp U2414H IPS Full HD

3

Monitor DELL LED 23.8" SE2416H IPS FullHD

5

LG LED 21.5" 22M38A-B Full HD

10

PC Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 128GB SSD, Cooler Master 500W
PC Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 120GB SSD, LC ATX 500W
DELL Vostro Microtower Intel Core i5-4440, 4GB, 1TB, DVD-RW
DELL Vostro Microtower Intel Core i3-6100 4GB 500GB DVD-RW +
tastatura + miš 3yr
DELL OptiPlex 5040 Microtower Intel Core i7-6700 4-Core 8GB 500GB
Windows 10 Pro 64bit 3Y
DELL Latitude 3570 15.6" Intel Core i3-6100U 2.3GHz 4GB 500GB 4-cell
Ubuntu 3yr NBD
HP 24-g050ny AiO 23.8" FHD IPS/i5-6200U/4GB/1TB/Nvidia GT920A
2GB/DVDRW/Win 10 Home (X0W43EA)
HP 250 G5 (W4M61EA)
HP ProBook 450 G4 i5-7200U/15.6"FHD/8GB/1TB/NVIDIA GF 930MX
2GB/DVDRW/FreeDOS (Y8A36EA)
HP ProBook 450 G4 i7-7500U/15.6"FHD/8GB/1TB/HD Graphics
620/DVDRW/FreeDOS/Torba (Y8A69EA)
LENOVO Yoga 910 (14")
HP ProBook 430 G4 i7-7500U/13.3"HD/8GB/256GB SSD/Intel HD
Graphics 620/FreeDOS/EN (Y7Z58EA)
DELL Vostro 3568 15.6" Intel Core i3-6006U 2.0GHz 4GB 500GB ODD crni

10
10
5
5
4
2
1
4
3
3
2
2
3

Administrativna oprema

Ubuntu 5Y5B
DELL Inspiron 17 (5759) 17.3" Intel Core i3-6100U 2.3GHz 8GB 1TB 4-cell
ODD crni Ubuntu 5Y5B
Raspberry PI3 Model B with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 2 32GB WiFi
Apple iPad mini 4 32GB
DELL PowerEdge R230 Xeon E3-1220 v5 4-Core 3.0GHz 32GB 2x 2TB
3yr NBD (DES03929)
DELL PowerEdge R530 2x Xeon E5-2609 v4 8-Core 1.70GHz 128GB
2x400 GB SSD 4 x 2TB 3yr NBD (DES04778)

Dell 16GB Certified Memory Module - 2Rx8 DDR4 RDIMM 2400MHz
[Manufacturer part SNPHNDJ7C/16G Dell part A8711887] ili
kompatibilna
Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max
Mem 1866MHz,processor only,Customer Kit [Manufacturer part 47VTG
Dell part 338-BJFE]

2
10
2
2
1
1
4

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.
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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

VI

OBRAZAC PONUDE

Obrazac broj 1

ZA PARTIJU BROJ 3. SERVERI I MREŽNA OPREMA ‐
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐ Mrežna oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 008/2017.

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 ARTIKLA

KOLIČINA

Cisco Catalyst WS-C2960X-24TS-LL

1

TP Link WiFi ruter TL-WR940N

4

DGS-108 8port switch

7

DES-1016D 16port switch

8

DES-1024D 24port switch

7

Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN

1

Mikrotik RB3011UiAS-RM

2

Mikrotik hEX PoE lite

5

Allied Telesis x510 24 Gigabit, 4SFP+, Basic License

1

AT-x510-52GTX-50 Stackable Gigabit Edge Switch with 48 x
10/100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports
Ubiquity UniFi AP-Pro EDU
Ubiquity UniFi AP-Pro

2

JED. CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-0M

5
5

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
__________________________________________________________

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.

) sa

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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

ZA PARTIJU BROJ 4. ŠTAMPAČI
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐Šta mpa či
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017.

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-690 matrični štampač

3

Štampač HP LaserJet Pro MFP M130nw, A4, LAN, WiFi

5

Štampač HP LaserJet Pro M402dw, A4, LAN, WiFi, NFC,
duplex
Štampač HP LASERJET M426dw

4

Ultimaker 2+ 3D printer

1

Štampač HP Color LaserJet CP1025

3

Štampač EPSON L1800

1

Štampač EPSON L486

1

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

5

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)
Administrativna oprema

bez

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

______________ dinara (slovima:

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.
(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.
4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 5. ELEKTRONSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐El ek tronsk a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017

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

UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO

8

BATERIJE ZA UPS

22

UPS APC BX1400UI, Back UPS
1400VA/700W
UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM
1500VA
Intel I350-T4 Quad Port Server Gigabit PCIExpress Network Adapter 4 x
10/100/1000Mb/s
Media Convertor AT-MC103XL-20

6

Mikrotik S-3553LC20D SFP 20km BiDir
(pair)
Mikrotik S+31DLC10D SFP+ 10km

4

Mikrotik S+2332LC10D SFP+ 10km BiDir
(pair)

4

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

2
2

3

5

Administrativna oprema

Mikrotik SFP+ 3m direct attach cable

4

Mikrotik S-31DLC20D

4

Dell 8 GB Dual-Port Fibre Channel Host Bus
Adapter
Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach,
SFP+, Converged Network Adapter,
Customer Kit [Manufacturer part 6W1YC
Dell part 540-BBIV]
Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server
Adapter,Full Height,CusKit [Manufacturer
Part 01V3J Dell Part 540-BBDR]
D-Link DGE-528T

2
1

1

5

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.
Administrativna oprema

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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 6. FOTOGRAFSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐F otogra fsk a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017.

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

VEGA EL S 300 elektricno platno

3

EPSON EB-X31 projektor

2

EPSON EB-520 projektor (short throw)

2

HP Designjet Z5200, 44", CQ113A

1

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

UKUPNO

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

dinara, (slovima:
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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

4) PODACI O PODIZVOĐAČU

1)

Naziv podizvođača
Adresa
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač
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.

Administrativna oprema

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
124/12, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne
sproveo otvoreni postupak javne nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet
administrativna oprema, za partiju broj 1 Ugradna oprema
- da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
____________2017 godine,
- da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017.

RS” broj
nabavke,
dobra –

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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 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 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 2 Računarska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2017 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017. godine i prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 3
MREŽNA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem u Nišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................ Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 3 Mrežna oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za partiju
broj 3 MREŽNA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu,
prema
konkursnoj
dokumentaciji Naručioca br. 008/2017 od aprila 2017. godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 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 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 4 Štampači
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od ________________ 2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017. godine i prihvaćenoj
ponudi Isporučioca
br.
_______________ od _____ 2017. 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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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 5
ELEKTRONSKA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa840-1721666-89:, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i
broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................ Naziv
banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 5 Elektronska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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.

VII

MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 6
FOTOGRAFSKA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra Medvedeva 14,
PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor, telefon 018/529-105,
Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem tekstu:
Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u .................................., ulica i
broj
...................................,
PIB:..........................
Matični broj
........................................
Broj
računa: ............................................
Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga
zastupa............................(u
daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 68/15)
i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 6
Fotografska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj od
_2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i prihvaćenoj
ponudi
2017. 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.

Administrativna oprema

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 008/2017,
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.
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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 008/2017, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili

zainteresovanim licima.

Datum:

Ponuđač
M.P.

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu, izreći meru zabrane učešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice, povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.
Obrazac izjave ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ili zajedničku ponudu, Obrazac izjave mora biti
popunjen, potpisan i overen pečatom od strane ovlašćenog lica svakog podizvođača, odnosno svakog
ponuđača iz grupe ponuđača. Obrazac Izjave kopirati u dovoljnom broju primeraka.
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Obrazac broj 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 008/2017, 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:

Ponuđač
M.P.

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

Administrativna oprema

Obrazac broj 6.

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

, dajem:
(Naziv ponuđača)

IZJAVU O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da ćemo, u trenutku
potpisivanja ugovora, u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po
partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 008/2017, 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.
PONUĐAČ
M.P.
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.
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Obrazac broj 7.
XIII OBRAZAC IZJAVE O REGISTROVANOM PREDSTAVNIŠTVU - SERVISU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:
(Naziv ponuđača)

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

da proizvođač, čiju

opremu nudimo u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama,
za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 008/2017, ima registrovano predstavništvo, odnosno
ovlašćeni servis na teritoriji Republike Srbije.

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

Datum

M.P.
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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 008/2017, posedujemo

‐ koristimo minimum

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

Datum

M.P.

Prilog: Pravni osnov korišćenja vozila
(saobraćajna dozvola, ugovor).
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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 008/2017,
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
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Ponuđač

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
NABAVKA DOBARA
ADMINISTRATIVNA OPREMA, PO PARTIJAMA, ZA POTREBE
ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU
Broj
008/2017

NIŠ, april 2017. godine
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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 08/03008/17 od 20.04.2017. godine, i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje otvorenog
postupka javne nabavke, po partijama, broj 08/03-008/17-001 od 2 0 . 0 4 . 2 0 1 7 . 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 opremaAdministrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu
JAVNA NABAVKA BROJ
008/2017
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 2017. godine
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I

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

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

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u 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:
Dušan Vučković, šef računarsko informacionog centra, e-mail dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs
Radica Stanković službenik za javne nabavke, e‐mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
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II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke broj 008/2017-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,
p a r t i j a b r o j 3 - Š t a m p a č i Mrežna oprema,
partija broj 4 – Š t a m p a č i ,
partija broj 5-Elektronska oprema
partija broj 6- Fotografska oprema

III

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

Galanz klima AUS 12H53R150L2

3

LG klima inverter CA18AWR/S18AQU

2

DAIKIN Klima uređaj FTXB35C/RXB35C Inverter
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606

3
15

90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

60

KVM svič CKL-9116U 16 ports USB + 16 cables 1.8m bandwidth 250MHz, 1920x1440p, rackmount 19", svič:
push button/hotkey/OSD
Dell 18.5 in 1U Rackmount LED KMM Console - English
Language Keyboard with 1U KVM Mounting Bracket
Dell Analog KVM Switch DAV2108 - TAA Compliant

2

LG SMART LED TV 55" 55UH668V 4K Ultra HD

3

Telegärtner patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А Fully
Shielded sa uzemljenjem (P/N J02023A0052) - fiksni
portovi
RFID citac kartica i cipova - USB RFID - 125KHz

4
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1
1

60

Za partiju broj 2 – RAČUNARSKA OPREMA

Procesor Intel i3 4150

5

Procesor Intel i5 4440

5

Procesor Intel i5 6400

5

Procesor Intel i7 4770K

5

FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box

3

FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box

3

Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 rev.1.1

4

Motherboard Gigabyte AMD MB GA-F2A88XM-DS2P FM2+

4

Motherboard AM3+ ASUS AM3+ M5A78L-M LX3

5

Motherboard S775 ASRock 775 2CORE1333 945GC A2 +
2.66GHz CPU
Motherboard S775 ASRock 775 G41M-VS3 R2.0 (M-ATX)

5

Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H61M

5

5

Motherboard S1150 ASUS H81M-K

13

Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0

13

Motherboard S1151 Gigabyte Intel MB GA-B150M-D2V 1151

5

Motherboard S1151 GIGABYTE GA-Z270M-D3H rev.1.0

2

Motherboard S2011 Gigabyte Intel MB GA-X99-UD4 1.1 2011v3
Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz

2

Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz

5

5

MEM DDR3L 4GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/4

10

MEM DDR3L 8GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/8

10

MEM DDR4 4GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/4

10

MEM DDR4 8GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/8

10

SODIMM DDR3 4GB 1600MHz KVR16LS11/4

10

SODIMM DDR3 8GB 1600MHz KVR16LS11/8

10

Asus NVD EN 210 1GB 64bit EN210S/DI/1GD3/V2/LP

5

Asus AMD R7 250 2GB 128bit R7250-2GD5

5

Asus AMD R7 360 2GB 128bit MINI-R7360-2G

5

Asus AMD R7 240 1GB 64bit R7240-1GD3

5

Gigabyte NVD GTX 1050 2GB DDR5 128bit GV-N1050D5-2GD

5

Logitech K120 Keyboard, YU, USB

20

MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU

20

MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU

5

WD 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3

2

WD WD10EZEX 1TB 3.5" 7200 64MB SATA3

5

SEAGATE ST1000NM001

1

SEAGATE ST9900805SS 10K SAS

3

Western Digital Datacenter WD4001FYYG

12

SEAGATE ST2000DM001 2TB Barracuda 64MB SATA3 3.5"

5

WD 2TB WD20EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"
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5

WD 4TB WD40EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"
WD BOOK SATA 500GB Blue WD5000LPCX 2.5"
WD BOOK SATA 1TB Blue WD10JPVX 2.5"

5
5
10

WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX

5

WD EXT 2.5" My Passport 2TB Yellow WDBYFT0020BYL-WESN

3

300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled
Kit 11G
KINGSTON 120GB SUV400S37/120G SATA3 UV400 SSD

2
15

Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller
Pack SC2CT180A4K5
KINGSTON 240GB SUV400S37/240G SATA3 UV400 SSD

12

SAMSUNG 500GB 750 EVO SATA3 MZ-750500BW SSD

10

Qnap NAS TS-1685 (New)

2

1

PSU 550W

30

LC POWER 500W LC500H-12 v2.2 12cm Fan

10

PSU Chieftec GPS-550A8 550W Full Smart series napajanje

10

PSU Chieftec GPM-1000C 1000W Navitas series napajanje

5

Ventilator AF-0825S 80mm x 80mm x 25mm

5

Ventilator AF-0925S 92mm x 92mm x 25mm

5

Ventilator AF-0625S 60mm x 60mm x 25mm

5

Ventilator AF-1225S 120mm x 120mm x 25mm

5

KINGSTON 64GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/64GB

10

KINGSTON 128GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/128GB

10

KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash
DTSE9H/32GB
KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2

20

Kingston microSD 16GB class 10 + SD adapter

10

3

USB to Serial adapter

2

Monitor DELL LED 23.8" UltraSharp U2414H IPS Full HD

3

Monitor DELL LED 23.8" SE2416H IPS FullHD

5

LG LED 21.5" 22M38A-B Full HD
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10

Za partiju broj 3 – Mrežna oprema

Cisco Catalyst WS-C2960X24TS-LL
TP Link WiFi ruter TL-WR940N

1

DGS-108 8port switch

7

DES-1016D 16port switch

8

DES-1024D 24port switch

7

Mikrotik CRS125-24G-1S2HnD-IN
Mikrotik RB3011UiAS-RM

1

Mikrotik hEX PoE lite

5

Allied Telesis x510 24 Gigabit,
4SFP+, Basic License
AT-x510-52GTX-50 Stackable
Gigabit Edge Switch with 48 x
10/100/1000T, 4 x 10G SFP+
ports
Ubiquity UniFi AP-Pro EDU

1

Ubiquity UniFi AP-Pro

5

4

2

2

5

Za partiju broj 4 – Štampači

EPSON LQ-690 matrični štampač

3

Štampač HP LaserJet Pro MFP M130nw, A4, LAN,
WiFi
Štampač HP LaserJet Pro M402dw, A4, LAN,
WiFi, NFC, duplex
Štampač HP LASERJET M426dw

5

Ultimaker 2+ 3D printer

1

Štampač HP Color LaserJet CP1025

3

Štampač EPSON L1800

1

Štampač EPSON L486

1
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4
5

Za partiju broj 5 – Elektronska oprema
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO

8

BATERIJE ZA UPS

22

UPS APC BX1400UI, Back UPS
1400VA/700W
UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM
1500VA
Intel I350-T4 Quad Port Server Gigabit PCIExpress Network Adapter 4 x
10/100/1000Mb/s
Media Convertor AT-MC103XL-20

6

Mikrotik S-3553LC20D SFP 20km BiDir
(pair)
Mikrotik S+31DLC10D SFP+ 10km

4

Mikrotik S+2332LC10D SFP+ 10km BiDir
(pair)
Mikrotik SFP+ 3m direct attach cable

4

Mikrotik S-31DLC20D

4

Dell 8 GB Dual-Port Fibre Channel Host Bus
Adapter
Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach,
SFP+, Converged Network Adapter,
Customer Kit [Manufacturer part 6W1YC
Dell part 540-BBIV]
Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server
Adapter,Full Height,CusKit [Manufacturer
Part 01V3J Dell Part 540-BBDR]
D-Link DGE-528T

2

2
2

3

5

4

1

1

5

Za partiju broj 6 –Fotografska oprema
VEGA EL S 300 elektricno platno

3

EPSON EB-X31 projektor

2

EPSON EB-520 projektor (short throw)

2

HP Designjet Z5200, 44", CQ113A

1

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

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

1.OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA
Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove
za učešće u postupku javne nabavke definisane 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
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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
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 (2013, 2014 i 2015 godina) nije poslovao sa gubitkom i da nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.
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Dokazi koji se dostavljaju su sledeći:
a) Izveštaj o bonitetu za javne nabavke koji izdaje Agencija za privredne registre, koji mora da sadrži:
statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine,
pokazatelje za ocenu boniteta za prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6
meseci do dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
b) Potvrda o likvidnosti, koju izdaje Narodna banka Srbije, Odeljenje prinudne naplate, Kragujevac, tel.
034/307884, e‐mail: zahtevzapotvrde@nbs.rs. Potvrda o likvidnosti mora da pokriva period od 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
c) Privredni subjekt koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, vodi poslovne knjige po sistemu
prostog knjigovodstva dostavlja:
‐ bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihod
od samostalne delatnosti, izdat od strane nadležnog poreskog organa na čijoj teritoriji je registrovao
obavljanje delatnosti za prethodne tri godine;
‐ potvrdu poslovne banke o stvarnom ukupnom prometu na poslovnom – tekućem računu za
prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6 meseci do dana objavljivanja
poziva na Portalu javnih nabavki.
NAPOMENE: Navedene dokaze ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača
Dokazi za finansijski kapacitet ponuđača moraju biti izdati posle objavljivanja poziva na
Portalu javnih nabavki.
POSLOVNI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač nudi opremu proizvođača koji ima registrovano predstavništvo i za koju postoji ovlašćeni
servis na teritoriji Republike Srbije.
Kao dokaz priložiti Izjavu o postojanju predstavništva i servisa, sa podacima o nazivu, adresi i broju
telefona predstavništva i servisa.
TEHNIČKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač u momentu podnošenja ponude poseduje – koristi minimum jedno vozilo za transport
dobara koji su predmet javne nabavke.
*Kao dokaz priložiti izjavu o raspolaganju zahtevanim tehničkim kapacitetom, sa odgovarajućim
traženim prilogom.
KADROVSKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač ima minimum 2 (dva) zaposlena lica (na neodređeno ili određeno veme), koja su u radnom
odnosu kod ponuđača minimum 30 dana pre objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, na
poslovima koji su u neposrednoj vezi sa predmetom javne nabavke.
* Kao dokaz
priložiti Obrazac 10 "Izjavu o posedovanju stručnih (kadrovskih kapaciteta), sa
odgovarajućim traženim prilozima.
Da ponuđač ima uveden sistem menadzmenta kvalitetom (standard ISO 9001:2008) za oblast koja je
predmet javne nabavke.
Kao dokaz ponuđač dostavlja foto kopiju sertifikata o ispunjenosti standard ISO9001:2008, Za oblast koja je
predmet javne nabavke, izdatog od domaćeg ili inostranog sertifikacionog tela. Dostavljeni sertifikat mora da
bude važeći u momentu otvaranja ponuda. U koliko je sertifikat u celosti na stranom jeziku, pored toga treba
dostaviti i prevod na srpski jezik, overen od strane sudskog tumača. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudjača,
ovaj uslov moraju da ispunjavaju svi članovi grupe ponuđača. Ako ponudu podnese ponuđač sa
podizvođačem/ima, svaki podizvođač (pored ponuđača) mora imati i dostaviti traženi standard.
Ako ponuđač ne dostavi sve zahtevane dokaze, njegova ponuda će biti odbijena kao
neprihvatljiva.
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Ukoliko Naručilac ima sumnje o dokazima da li ponuđač ispunjava neki od uslova utvrđenih
konkursnom dokumentacijom, Naručilac može od ponuđača tražiti da podnese odgovarajuće
dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova, kao i da izvrši proveru/uvid na licu mesta.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora
da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne
uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
NAČIN DOSTAVLJANJA DOKAZA
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre
donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih
organa. Ponuđač je u obavezi da navede u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno
dostupni. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima
ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države. Ako
ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do
trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i
ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno
dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama,
ponuđač može, umesto dokaza, da priloži svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću, overenu pred sudskim ili organom uprave, javnim beležnikom ili drugim nadležnim
organom te države.
Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani način.
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V

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda mora da bude sačinjena na srpskom jeziku.
2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuđač može da dostavi ponudu za jednu ili više partija.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i
mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom,
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponuđač načini grešku u
popunjavanju, dužan je da grešku, odnosno pogrešan tekst, precrta jednom horizontalnom crtom i
pravilno popuni, tj. upiše novi tekst, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce, odnosno podaci koji su
upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će biti odbijena.
Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se neposredno ili putem pošte, u zapečaćenoj
koverti, na adresu naručioca ‐ Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, sa naznakom na licu koverte »PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA ‐ ADMINISTRATIVNA
OPREMA, BROJ 008/2017, PARTIJA BROJ
‐ NE OTVARATI«, poštom ili lično preko pisarnice,
svakog radnog dana od 08 – 14 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 02.06.2017. 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
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Ponuda može da sadrži popunjen,
ponude (Obrazac broj 3.).

potpisan i pečatom overen obrazac Troškovi pripremanja

3. PARTIJE
Predmet javne nabavke oblikovan je po partijama.
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji
je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca – Univerzitet u Nišu,
Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva broj 14, sa naznakom: „Izmena ponude za javnu
nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017 – NE OTVARATI
”ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017 – NE
OTVARATI”
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 008/2017– NE
OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br.
008/2017 – NE OTVARATI ””.
Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na
koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u
zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da opozove niti da menja svoju ponudu.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu
samostalno, sa podizvođačem ili kao zajedničku ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili u
zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove tačke. (član
87. stav 5. Zakona)
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude, navede da ponudu
podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne
može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje
nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa
podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za svakog podizvođača dostavi izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u
postupku javne nabavke, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
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Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja
ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1. do 4.
Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke,
u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim
se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji
obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tačka 1) do 6) Zakona i to podatke o:
‐članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuđača pred naručiocem,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja,
‐ ponuđaču koji će izdati račun,
‐ računu na koji će biti izvršeno plaćanje i
‐ obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime, za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara, za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Način plaćanja:
Plaćanje će se vršiti prema
ispostavljenim računima od strane ponuđača
Rok isporuke: Rok isporuke 24 sata po prijemu zahteva
Garantni rok: za isporučena dobra navedena u obrascu ponde ne može biti kraći od 3 godine.
Rok važenja ponude: ne može biti kraći od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana otvaranja
ponude.
Servis , vreme otklanjanaje kvara Servisiranje opreme tj. otklanjanje kvara (rešavanje reklamacije ne
može biti duže od 24 sata.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača
produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.
10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude
uzeti u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U ponuđenu cenu ponuđač mora uračunati sve eventualne troškove.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92.
Zakona.
Administrativna oprema

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

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte e‐
mail.. radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.....ili dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ili faksom na broj.018/588399, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,
najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja upućuje se na adresu naručioca, sa napomenom„Zahtev
za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN broj
008/2017”.
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

.2017. godine za javnu nabavku dobra‐Ugra dna opr e ma za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj
008/2017

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

Adresa ponuđača

Matični broj ponuđača

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

delatnosti

i

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt

Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks

Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Obrazac 1.

osnovna

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

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

NAZIV

KOLIČINA

Galanz klima AUS 12H53R150L2

3

LG klima inverter CA18AWR/S18AQU

2

DAIKIN Klima uređaj FTXB35C/RXB35C Inverter
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606

3
15

90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

60

KVM svič CKL-9116U 16 ports USB + 16 cables 1.8m bandwidth 250MHz, 1920x1440p, rackmount 19", svič:
push button/hotkey/OSD
Dell 18.5 in 1U Rackmount LED KMM Console - English
Language Keyboard with 1U KVM Mounting Bracket
Dell Analog KVM Switch DAV2108 - TAA Compliant

2

LG SMART LED TV 55" 55UH668V 4K Ultra HD

3

Telegärtner patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 kat. 6А Fully
Shielded sa uzemljenjem (P/N J02023A0052) - fiksni
portovi
RFID citac kartica i cipova - USB RFID - 125KHz

4

UKUPNO

1
1

60

JEDINIČNA CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

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

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

bez
__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.
(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno
opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će
biti odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.
4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja
ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

VI

OBRAZAC PONUDE

Obrazac broj 1

ZA PARTIJU BROJ 2. RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐ Računarska oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 008/2017.

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

NAZIV

KOLICINA

Procesor Intel i3 4150

5

Procesor Intel i5 4440

5

Procesor Intel i5 6400

5

Procesor Intel i7 4770K

5

FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box

3

FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box

3

Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 rev.1.1

4

Motherboard Gigabyte AMD MB GA-F2A88XM-DS2P FM2+

4

Motherboard AM3+ ASUS AM3+ M5A78L-M LX3

5

Motherboard S775 ASRock 775 2CORE1333 945GC A2 + 2.66GHz CPU

5

Motherboard S775 ASRock 775 G41M-VS3 R2.0 (M-ATX)

5

Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H61M

5

Motherboard S1150 ASUS H81M-K

13

Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0

13

Motherboard S1151 Gigabyte Intel MB GA-B150M-D2V 1151

5

Motherboard S1151 GIGABYTE GA-Z270M-D3H rev.1.0

2

Motherboard S2011 Gigabyte Intel MB GA-X99-UD4 1.1 2011-v3

2

Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz

5

Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz

5

MEM DDR3L 4GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/4

10

MEM DDR3L 8GB 1600MHz KINGSTON KVR16LN11/8

10

MEM DDR4 4GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/4

10

MEM DDR4 8GB 2133MHz KINGSTON KVR21N15S8/8

10

SODIMM DDR3 4GB 1600MHz KVR16LS11/4

10

SODIMM DDR3 8GB 1600MHz KVR16LS11/8

10

Asus NVD EN 210 1GB 64bit EN210S/DI/1GD3/V2/LP

5
Administrativna oprema

JED.CENA

CENA BEZ
PDV-A

CENA SA PDVOM

Asus AMD R7 250 2GB 128bit R7250-2GD5

5

Asus AMD R7 360 2GB 128bit MINI-R7360-2G

5

Asus AMD R7 240 1GB 64bit R7240-1GD3

5

Gigabyte NVD GTX 1050 2GB DDR5 128bit GV-N1050D5-2GD

5

Logitech K120 Keyboard, YU, USB

20

MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU

20

MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU

5

WD 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3

2

WD WD10EZEX 1TB 3.5" 7200 64MB SATA3

5

SEAGATE ST1000NM001

1

SEAGATE ST9900805SS 10K SAS

3

Western Digital Datacenter WD4001FYYG

12

SEAGATE ST2000DM001 2TB Barracuda 64MB SATA3 3.5"

5

WD 2TB WD20EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"

5

WD 4TB WD40EFRX SATA3 64MB Caviar Red 3.5"

5

WD BOOK SATA 500GB Blue WD5000LPCX 2.5"

5

WD BOOK SATA 1TB Blue WD10JPVX 2.5"

10

WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX

5

WD EXT 2.5" My Passport 2TB Yellow WDBYFT0020BYL-WESN

3

300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit 11G

2

KINGSTON 120GB SUV400S37/120G SATA3 UV400 SSD

15

Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller Pack
SC2CT180A4K5
KINGSTON 240GB SUV400S37/240G SATA3 UV400 SSD

2

SAMSUNG 500GB 750 EVO SATA3 MZ-750500BW SSD

10

Qnap NAS TS-1685 (New)

1

PSU 550W

30

LC POWER 500W LC500H-12 v2.2 12cm Fan

10

PSU Chieftec GPS-550A8 550W Full Smart series napajanje

10

PSU Chieftec GPM-1000C 1000W Navitas series napajanje

5

Ventilator AF-0825S 80mm x 80mm x 25mm

5

12

Administrativna oprema

Ventilator AF-0925S 92mm x 92mm x 25mm

5

Ventilator AF-0625S 60mm x 60mm x 25mm

5

Ventilator AF-1225S 120mm x 120mm x 25mm

5

KINGSTON 64GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/64GB

10

KINGSTON 128GB HyperX Savage USB 3.1 flash HXS3/128GB

10

KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB

20

KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2

3

Kingston microSD 16GB class 10 + SD adapter

10

USB to Serial adapter

2

Monitor DELL LED 23.8" UltraSharp U2414H IPS Full HD

3

Monitor DELL LED 23.8" SE2416H IPS FullHD

5

LG LED 21.5" 22M38A-B Full HD

10
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
__________________________________________________________

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.
(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Administrativna oprema

) sa

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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

VI

OBRAZAC PONUDE

Obrazac broj 1

ZA PARTIJU BROJ 3. SERVERI I MREŽNA OPREMA ‐
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐ Mrežna oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 008/2017.

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 ARTIKLA

KOLIČINA

Cisco Catalyst WS-C2960X-24TS-LL

1

TP Link WiFi ruter TL-WR940N

4

DGS-108 8port switch

7

DES-1016D 16port switch

8

DES-1024D 24port switch

7

Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN

1

Mikrotik RB3011UiAS-RM

2

Mikrotik hEX PoE lite

5

Allied Telesis x510 24 Gigabit, 4SFP+, Basic License

1

AT-x510-52GTX-50 Stackable Gigabit Edge Switch with 48 x
10/100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports
Ubiquity UniFi AP-Pro EDU
Ubiquity UniFi AP-Pro

2

JED. CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-0M

5
5

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
__________________________________________________________

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.

) sa

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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

ZA PARTIJU BROJ 4. ŠTAMPAČI
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐Šta mpa či
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017.

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-690 matrični štampač

3

Štampač HP LaserJet Pro MFP M130nw, A4, LAN, WiFi

5

Štampač HP LaserJet Pro M402dw, A4, LAN, WiFi, NFC,
duplex
Štampač HP LASERJET M426dw

4

Ultimaker 2+ 3D printer

1

Štampač HP Color LaserJet CP1025

3

Štampač EPSON L1800

1

Štampač EPSON L486

1

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

5

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)
Administrativna oprema

bez

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

______________ dinara (slovima:

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.
(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.
4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 5. ELEKTRONSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐El ek tronsk a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017

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

UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO

8

BATERIJE ZA UPS

22

UPS APC BX1400UI, Back UPS
1400VA/700W
UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM
1500VA
Intel I350-T4 Quad Port Server Gigabit PCIExpress Network Adapter 4 x
10/100/1000Mb/s
Media Convertor AT-MC103XL-20

6

Mikrotik S-3553LC20D SFP 20km BiDir
(pair)
Mikrotik S+31DLC10D SFP+ 10km

4

Mikrotik S+2332LC10D SFP+ 10km BiDir
(pair)

4

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

2
2

3

5

Administrativna oprema

Mikrotik SFP+ 3m direct attach cable

4

Mikrotik S-31DLC20D

4

Dell 8 GB Dual-Port Fibre Channel Host Bus
Adapter
Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach,
SFP+, Converged Network Adapter,
Customer Kit [Manufacturer part 6W1YC
Dell part 540-BBIV]
Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server
Adapter,Full Height,CusKit [Manufacturer
Part 01V3J Dell Part 540-BBDR]
D-Link DGE-528T

2
1

1

5

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.
Administrativna oprema

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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 6. FOTOGRAFSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2017. godine za javnu nabavku dobra‐F otogra fsk a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 008/2017.

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

VEGA EL S 300 elektricno platno

3

EPSON EB-X31 projektor

2

EPSON EB-520 projektor (short throw)

2

HP Designjet Z5200, 44", CQ113A

1

JEDINIČNA
CENA

CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

UKUPNO

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

dinara, (slovima:
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: __

2017. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

4) PODACI O PODIZVOĐAČU

1)

Naziv podizvođača
Adresa
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač
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.

Administrativna oprema

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
124/12, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne
sproveo otvoreni postupak javne nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet
administrativna oprema, za partiju broj 1 Ugradna oprema
- da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
____________2017 godine,
- da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017.

RS” broj
nabavke,
dobra –

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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 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 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 2 Računarska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2017 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017. godine i prihvaćenoj
ponudi
2017. 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
........................................
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 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 3 Mrežna oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za partiju
broj 3 MREŽNA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu,
prema
konkursnoj
dokumentaciji Naručioca br. 008/2017 od aprila 2017. godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 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 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 4 Štampači
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od ________________ 2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017. godine i prihvaćenoj
ponudi Isporučioca
br.
_______________ od _____ 2017. 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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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 5
ELEKTRONSKA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa840-1721666-89:, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i
broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................ Naziv
banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke, broj 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 5 Elektronska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2017. 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 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 008/2017, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 6
Fotografska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj od
_2017. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2017. 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. 008/2017 od aprila 2017.
godine
i prihvaćenoj
ponudi
2017. 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.

Administrativna oprema

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 008/2017,
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 008/2017, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili

zainteresovanim licima.

Datum:

Ponuđač
M.P.

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu, izreći meru zabrane učešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice, povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.
Obrazac izjave ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ili zajedničku ponudu, Obrazac izjave mora biti
popunjen, potpisan i overen pečatom od strane ovlašćenog lica svakog podizvođača, odnosno svakog
ponuđača iz grupe ponuđača. Obrazac Izjave kopirati u dovoljnom broju primeraka.
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Obrazac broj 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 008/2017, 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:

Ponuđač
M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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Obrazac broj 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 008/2017, 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.
PONUĐAČ
M.P.
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.
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Obrazac broj 7.
XIII OBRAZAC IZJAVE O REGISTROVANOM PREDSTAVNIŠTVU - SERVISU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:
(Naziv ponuđača)

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

da proizvođač, čiju

opremu nudimo u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama,
za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 008/2017, ima registrovano predstavništvo, odnosno
ovlašćeni servis na teritoriji Republike Srbije.

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

Datum

M.P.
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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 008/2017, posedujemo

‐ koristimo minimum

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

Datum

M.P.

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

Administrativna oprema
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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 008/2017,
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

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије" број 124/12,68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета
у Нишу, декан Факултета је дана 16.06.2017. године донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПАРТИЈА I
Д О Д Е Љ У Ј Е С Е уговор понуђачу „Veritas d.o.o. “ Ниш, у поступку јавне набавке
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Предмет јавне набавке: административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-008/17 од 20.04.2016. године
покренут је поступак јавне набавке добара бр. 008/17 – административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и Решење о образовању комисије за
јавну набавку, бр. 08/03-008/17-001 од 20.04.2016 године.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Законом о буџету за 2017. годину
Финансијским планом бр.02/02-003/17-001 од 20.01.2017. године, на позицији бр.
56, економска класификација 5122.
Планом набавки за 2017. годину бр. 02/02-004/17-006 од 03.02.2017.године.
Процењена вредност јавне набавке:

ПАРТИЈА I - Уградна опрема - процењена вредност набавке износи
1.500.000,00 динара
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН -39717200 уређаји за климатизацију
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће:
1.
„Veritas d.o.o. “ Ниш, ул. Николе Пашића 23А , матични број: 07680457, ПИБ:
100338002, је самостално поднео понуду број Р1-080617 од 08.06.2017. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 1.495.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.751.400,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда.

Ранг листа прихватљивих понуда:
Р.бр.

Назив / име понуђача

1.

Veritas d.o.o. Niš

Укупна понуђана цена добара Укупна понуђана цена
без
добара са урачунатим ПДВурачунатог ПДВ-а
ом
1.495.500,00
1.751.400,00

Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-008/17 –– административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „Veritas d.o.o.“
Ниш , на основу понуде број Р1-080617 од 08.06.2017. године чија укупна цена износи
1.495.500,00динара без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 1.751.400,00
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
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу и
одлучио да додели уговор о јавној набавци понуђачу „ Veritas d.o.o. Niš “Ниш.

Број: 08/03-008/17-004
У Нишу, дана: 16.06.2017. године

ДЕКАН
____________________
Проф. др Драган Јанковић

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије" број 124/12, 68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета
у Нишу, декан Факултета је дана 16.06.2017. године донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПАРТИЈА II
Д О Д Е Љ У Ј Е С Е уговор понуђачу „Veritas d.o.o. “ Ниш, у поступку јавне набавке
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Предмет јавне набавке: административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-008/17 од 20.04.2017. године
покренут је поступак јавне набавке добара бр. 008/17 – административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и Решење о образовању комисије за
јавну набавку, бр. 08/03-008/17-001 од 20.04.2017 године.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Законом о буџету за 2017. годину
Финансијским планом бр.02/02-003/17-001 од 20.01.2017. године, на позицији бр.
56, економска класификација 5122.
Планом набавки за 2017. годину бр. 02/02-004/17-006 од 03.02.2017.године.
Процењена вредност јавне набавке:

ПАРТИЈА II - Рачунарска опрема - процењена вредност набавке
износи 8.500.000,00 динара
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН -30230000 рачунарска опрема.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће:
1.
„Veritas d.o.o. “ Ниш, ул. Николе Пашића 23А , матични број: 07680457, ПИБ:
100338002, је самостално поднео понуду број Р2-080617 од 08.06.2017. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 8.249.600,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 9.899.520,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда.

Ранг листа прихватљивих понуда:
Р.бр.

Назив / име понуђача

1.

Veritas d.o.o. Niš

Укупна понуђана цена добара Укупна понуђана цена
без
добара са урачунатим ПДВурачунатог ПДВ-а
ом
8.249.600,00
9.899.520,00

Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-008/17 –– административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „Veritas d.o.o.“
Ниш , на основу понуде број Р2-080617 од 08.06.2017. године чија укупна цена износи
8.249.600,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 9.899.520,00
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
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу и
одлучио да додели уговор о јавној набавци понуђачу „ Veritas d.o.o. Niš “Ниш.

Број: 08/03-008/17-004
У Нишу, дана: 16.06.2017. године

ДЕКАН
____________________
Проф. др Драган Јанковић

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије" број 124/12, 68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета
у Нишу, декан Факултета је дана 16.06.2017. године донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПАРТИЈА III
Д О Д Е Љ У Ј Е С Е уговор понуђачу „Veritas d.o.o. “ Ниш, у поступку јавне набавке
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Предмет јавне набавке: административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-008/17 од 20.04.2017. године
покренут је поступак јавне набавке добара бр. 008/17 – административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и Решење о образовању комисије за
јавну набавку, бр. 08/03-008/17-001 од 20.04.2017 године.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Законом о буџету за 2017. годину
Финансијским планом бр.02/02-003/17-001 од 20.01.2017. године, на позицији бр.
56, економска класификација 5122.
Планом набавки за 2017. годину бр. 02/02-004/17-006 од 03.02.2017.године.
Процењена вредност јавне набавке:

ПАРТИЈА III - МРЕЖНА ОПРЕМА - процењена вредност набавке
износи 1.500.000,00 динара
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН-32420000 мрежна опрема
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће:
1.
„Veritas d.o.o. “ Ниш, ул. Николе Пашића 23А , матични број: 07680457, ПИБ:
100338002, је самостално поднео понуду број Р3-080617 од 08.06.2017. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 1.493.900,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.792.680,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда.

Ранг листа прихватљивих понуда:
Р.бр.

Назив / име понуђача

1.

Veritas d.o.o. Niš

Укупна понуђана цена добара Укупна понуђана цена
без
добара са урачунатим ПДВурачунатог ПДВ-а
ом
1.493.900,00
1.792.680,00

Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-008/17 –– административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „Veritas d.o.o.“
Ниш , на основу понуде број Р3-080617 од 08.06.2017. године чија укупна цена износи
1.493.900,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 1.792.680,00
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
добара брoj 008/17– административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу и
одлучио да додели уговор о јавној набавци понуђачу „ Veritas d.o.o. Niš “Ниш.

Број: 08/03-008/17-004
У Нишу, дана: 16.06.2017. године

ДЕКАН
____________________
Проф. др Драган Јанковић

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије" број 124/12, 68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета
у Нишу, декан Факултета је дана 06.06.2017. године донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПАРТИЈА IV
Д О Д Е Љ У Ј Е С Е уговор понуђачу „USPON d.o.o. „ Чачак., у поступку јавне набавке
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Предмет јавне набавке: административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-008/17 од 20.04.2017. године
покренут је поступак јавне набавке добара бр. 008/17 – административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и Решење о образовању комисије за
јавну набавку, бр. 08/03-008/17-001 од 20.04.2017 године.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Законом о буџету за 2017. годину
Финансијским планом бр.02/02-003/17-001 од 20.01.2017. године, на позицији бр.
56, економска класификација 5122.
Планом набавки за 2017. годину бр. 02/02-004/17-006 од 03.02.2017.године.
Процењена вредност јавне набавке:

ПАРТИЈА IV – Штампачи процењена вредност набавке износи
1.000.000,00 динара
Назив и ознака из општег речника набавке:

ОРН -30232110-ласерски штампачи

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће:
1.
„Veritas d.o.o. “ Ниш, ул. Николе Пашића 23А , матични број: 07680457, ПИБ:
100338002, је самостално поднео понуду број Р4-080617 од 08.06.2017. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 939.500,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.127.400,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда.

2.
„ USPON d.o.o. “ Чачак, ул. Булевар Ослобођења 17 , матични број: 06084613,
ПИБ: 101289775, је самостално поднео понуду број 04807/17 од 06.06.2017. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 855.520,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.026.624,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда.

Ранг листа прихватљивих понуда:
Р.бр.

Назив / име понуђача

1.
2.

Veritas d.o.o. Niš
USPON d.o.o. Чачак

Укупна понуђана цена добара Укупна понуђана цена
без
добара са урачунатим ПДВурачунатог ПДВ-а
ом
939.500,00
1.127.400,00
1.026.624,00
855.520,00

Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-008/17 –– административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „ USPON d.o.o.
Чачак “ , на основу понуде број 04807/17 од 06.06.2017. године чија укупна цена износи
855.520,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 1.026.624,00
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
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу и
одлучио да додели уговор о јавној набавци понуђачу „ USPON d.o.o. „ Чачак.

Број: 08/03-008/17-004
У Нишу, дана: 16.06.2017. године

ДЕКАН
____________________
Проф. др Драган Јанковић

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије" број 124/12, 68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета
у Нишу, декан Факултета је дана 16.06.2017. године донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПАРТИЈА V
Д О Д Е Љ У Ј Е С Е уговор понуђачу „ Veritas d.o.o. “ Ниш, у поступку јавне набавке
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Предмет јавне набавке: административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-008/17 од 20.04.2017. године
покренут је поступак јавне набавке добара бр. 008/17 – административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и Решење о образовању комисије за
јавну набавку, бр. 08/03-008/17-001 од 20.04.2017 године.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Законом о буџету за 2017. годину
Финансијским планом бр.02/02-003/17-001 од 20.01.2017. године, на позицији бр.
56, економска класификација 5122.
Планом набавки за 2017. годину бр. 02/02-004/17-006 од 03.02.2017.године.
Процењена вредност јавне набавке:

ПАРТИЈА V – Електронска опрема - процењена вредност набавке
износи 1.500.000,00 динара
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН -31710000-електронска опрема.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће:
1.
„ Veritas d.o.o. “ Ниш, ул. Николе Пашића 23А , матични број: 07680457, ПИБ:
100338002, је самостално поднео понуду број Р5-080617 од 08.06.2017 године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 1.419.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.702.800,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда.

Ранг листа прихватљивих понуда:
Р.бр.

Назив / име понуђача

1.

Veritas d.o.o. Niš

Укупна понуђана цена добара Укупна понуђана цена
без
добара са урачунатим ПДВурачунатог ПДВ-а
ом
1.419.000,00
1.702.800,00

Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-008/17 –– административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „Veritas d.o.o.“
Ниш , на основу понуде број Р5-080617 од 08.06.2017. године чија укупна цена износи
1.419.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 1.702.800,00
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
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу и
одлучио да додели уговор о јавној набавци понуђачу „ Veritas d.o.o. Niš “Ниш.

Број: 08/03-008/17-004
У Нишу, дана: 16.06.2017. године

ДЕКАН
____________________
Проф. др Драган Јанковић

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије" број 124/12, 68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета
у Нишу, декан Факултета је дана 16.06.2017. године донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПАРТИЈА VI
Д О Д Е Љ У Ј Е С Е уговор понуђачу „ Veritas d.o.o. “ Ниш, у поступку јавне набавке
добара брoj 008/17– административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Предмет јавне набавке: административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-008/17 од 20.04.2017. године
покренут је поступак јавне набавке добара бр. 008/17 – административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и Решење о образовању комисије за
јавну набавку, бр. 08/03-008/17-001 од 20.04.2017. године.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Законом о буџету за 2017. годину
Финансијским планом бр.02/02-003/17-001 од 20.01.2017. године, на позицији бр.
56, економска класификација 5122.
Планом набавки за 2017. годину бр. 02/02-004/17-006 од 03.02.2017.године.
Процењена вредност јавне набавке:

ПАРТИЈА VI – Фотографска опрема - процењена вредност набавке
износи 1.000.000,00 динара
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН -38650000-фотографска опрема.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће:
1.
„ Veritas d.o.o. “ Ниш, ул. Николе Пашића 23А , матични број: 07680457, ПИБ:
100338002, је самостално поднео понуду број Р6-080617 од 08.06.2017. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 885.300,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.062.360,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда.

2.
„ USPON d.o.o. “ Чачак, ул. Булевар Ослобођења 17 , матични број: 06084613,
ПИБ: 101289775, је самостално поднео понуду број 04809/17 од 06.06.2017. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 898.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.077.600,00 динара. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања
понуда.

Ранг листа прихватљивих понуда:
Р.бр.

Назив / име понуђача

1.
2.

Veritas d.o.o. Niš
„ USPON d.o.o. “ Чачак

Укупна понуђана цена добара Укупна понуђана цена
без
добара са урачунатим ПДВурачунатог ПДВ-а
ом
885.300,00
1.062.360,00
1.077.600,00
898.000,00

Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-008/17 –– административна опрема за потребе
Електронског факултета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „Veritas d.o.o.“
Ниш , на основу понуде број Р6-080617 од 08.06.2017. године чија укупна цена износи
885.300,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 1.062.360,00
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
добара брoj 008/17 – административна опрема за потребе Електронског факултета у Нишу и
одлучио да додели уговор о јавној набавци понуђачу „ Veritas d.o.o. Niš “Ниш.

Број: 08/03-008/17-004
У Нишу, дана: 16.06.2017. године

ДЕКАН
____________________
Проф. др Драган Јанковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.
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Врста предмета:
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За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
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ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша
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- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
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Члан 10.
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или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

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. 008/2017 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 МРЕЖНА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 4 ШТАМПАЧИ
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.008/2017-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

02.06.2017.године до 09:00 часова, канцеларија бр.11.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
02.06.2017.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.

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

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу.
ОРН-39800000, производи за чишћење и полирање

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:
Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

5,18

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:
5,18

Лице за контакт:

Остале информације:
5,18

5,11

Univerzitet u Nišu Elektronski
fakultet u Nišu

Aleksandra Medvedeva br. 14, 18000 Niš, Telefon:
(018) 529-105; faks (018) 588-399
e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
____________________________________________________________________________

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku
PARTIJA 7

broj 009/17 – nabavka dobara –kancelarijski
nameštaj po meri za potrebe Elektronskog
fakulteta u Nišu( sukcesivna isporuka)

Jun, 2017. godine
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ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

_____________________________________________________________________________
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.
86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 009/17 zavedene pod brojem 08/03009/17 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod brojem 08/03009/17-001, pripremljena je:
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 009/17 – nabavka dobara
Kancelarijski nameštaj po meri
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 DOBAR

5-7

IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI ............................................................................. 7
V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

7-8

Izjava podizvođača o ispunjavanju uslova iz čl. 75. Zakona u postupku javne nabavke
vrednosti ...................................................................................................................................... 8
VI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ................................................... 12
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena .................................................... 12
2. Naĉin na koji ponuda mora da bude sačinjena ........................................................................ 12
3. Partije..................................................................................................................................... 13
4. Ponuda sa varijantama ............................................................................................................ 13
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude................................................................................. 13
6. Uĉestvovanje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvođač ........................................................... 14
7. Ponuda sa podizvođačem ....................................................................................................... 14
8. Zajednička ponuda ................................................................................................................. 15
9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost
ponude ....................................................................................................................................... 15
10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi ................................ 15
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
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_____________________________________________________________________________
12. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza
ponuđača .................................................................................................................................... 16
13. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i
njihove podizvođače .................................................................................................................. 17
14. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude ..................................... 17
15. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno
njegovog podizvođača ................................................................................................................ 17
16. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalaze na spisku
negativnih referenci.................................................................................................................... 18
17. Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje
ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma ...................................... 18
18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naruĉilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada
postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera............................................................. 18
19. Poštovanje obaveza koje proizilaze iz važećih propisa .......................................................... 18
20. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica 18
21. Naĉin i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača ............................................... 19
22. Rok u kojem će ugovor biti zaključen ................................................................................... 20
VII OBRAZAC PONUDE ................................................................................................................ 21
1) opšti podaci o ponuđaču ......................................................................................................... 21
2) ponudu podnosi: .................................................................................................................... 21
3) podaci o podizvođaču ............................................................................................................ 21
4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi ................................................................................. 22
5) cena i ostali relevantni podaci ................................................................................................ 23
VIII MODEL UGOVORA ................................................................................................................ 24
IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE ........................................................................ 26
X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI ......................................................................... 27
XI OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA .................................................................................. 28
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I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu
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 otvorenom postupku u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke su dobra - kancelarijski nameštaj za potrebe Elektronskog fakulteta
u Nišu. Oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 39130000 - kancelarijski nameštaj po meri.
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 su dobra- kancelarijski nameštaj po meri za potrebe Elektronskog fakulteta u
Nišu.
Oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 39130000-kancelarijski nameštaj.
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III VRSTA, KVALITET I OPIS DOBARA
R.
BR.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5

NAZIV DOBARA

Kaseta za frižider 65x60x90cm
Korpus kasete i frontovi su izrađeni od univera
debljine
d=18mm, kantovani ABS kant-trakom debljine
d=2mm.
Foteljica
- tapacirano sedište i naslon
- tapacirano meblom
- drvena konstrukcija
- metalne nogice
Izrada oramarića sa tri fioke dimenzije 40x50x50cm.
Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili
odgovarajuće d=18mm, boja bukva, gornja ploča
d=25mm, centralna brava, ručke fioka lučne CR mat.
Ormarić snabdeti sa 4 točkića.
Izrada
police
za
odlaganje
registratora
dim.140x185x35. Svetli otvor izmedju polica 38cm
vertikalno ukrućenje u sredini, police tiplovati
drvenim tiplima za bočne strane. Materijal univer
ploča kvaliteta Egger ili odgovarajuće d=18mm.
Ivice kantovati. Na vrhu bez završne ploče.
Nabavka daktilo stolice sa naslonom za ruke.
Konstrukcija sedišta i naslona prekrivena sa platnom.
Boja po izboru naručioca. Naslon podesivi, sedište
podešavanje sa gasnim cilindrom. Opterećenje
120kg.
Nabavka kancelarijske fotelje. Naslon i sedište plasti
čna konstrukcija prekrivena sa sunđerom i eko
kožom, sa
rukonaslonom i mehanizmom za podizanje. Postolje
plastika sa točkićima. Opterećenje 120kg
Visoki ormari - komplet 360x45x205cm
Korpus ormana i frontovi su izrađeni od univera
debljine d=18mm, kantovani ABS kant-trakom
debljine d=2mm.
Ormani se postavljaju na štelujude stopice
(SREDNJI DEO SA STAKLOM)
Klub sto
Ploča stola i noge su izrađeni od kombinacije
univera
debljine d=18 i 36mm, kantovani ABS kant-

Jed.
cena
bez
PDV
/dinara/

Jed.
količina
cena
sa
PDV
/dinara/
1kom.

4 kom

10.kom

10 kom.

10 kom.

10 kom.

1 kom

1 kom

10.

11.

12.

6

trakom debljine d=2mm.
Orman 180x45x205cm
Korpus ormana i frontovi su izrađeni od univera
debljine
d=18mm, kantovani ABS kant-trakom debljine
d=2mm.
Ormani se postavljaju na štelujude stopice.
Radni sto
Sto se radi u kombinaciji univera debljine 18, 36 i
46mm
sve kantovano ABS kant-trakom debljine d=2mm.
Sto poseduje kasetu sa četiri fioke
Demontaza starog mebla i sunđera sa fotelja i po
potrebi porpravka sitnijih ošetećenja. Nabavka i
postavljanje novog sundjera S35, debljine 5cm ili
HR sundjera na sedećem delu. Ugradnja sundjera
S25 debljine 2cm na bočnim stranama – rukonaslonu
i ugradnja sundjera S30 debljine 5cm na ledjnom
delu fotelje-školjke. Nabavka i postavljanje mebl
štofa težine 400-500g/m2 ili odgovarajući. Boja i
dezen materijala za tapaciranje po izboru Naručioca.
Dimenzije fotelje i količine materijala utvrditi na licu
mesta, prilikom obaveznog uvida u predmetnu JN.
NAPOMENA: Pozicijama ovog predmera predviđa
se nabavka, transport, isporuka i ugradnja materijala
kao i svog sitnog i nespecificiranog materijala
potrebnih za tapaciranje nameštaja fotelja u zgradi
Elektronskog fakulteta u Nišu.
Tapaciranje nameštaja podrazumeva sve potrebne
predradnje i radnje kao što su: demontaža i
odnošenje nameštaja, tapaciranje i vraćanje istog na
lokaciju naručioca.
Sve pozicije koje su predmet tapaciranja nameštaja
se nalaze se u zgradi Elektronskog fakulteta u Nišu,
Aleksandra Medvedeva 14.
U konačnu cenu treba da bude uračunata cena svog
specificiranog materijala u navedenim pozicijama,
kao i cena sitnog nespecificiranog materijala.

1 kom

1 kom

55 kom

13.

Visoki ormari - komplet 420x60x225cm

1 kom

Korpus ormana i frontovi su izrađeni od univera
debljine d=18mm, Egger ili sličnog kvaliteta,
kantovani ABS kant-trakom debljine d=2mm.
Ormani se postavljaju na štelujude stopice. Do visine
175 cm, sa leve i desne strane ormana dva dvokrilna
segmenta po 90 cm širine, u sredini 3 otvorena
segmenta sa policama po 80 cm širine. Iznad
nadogradnja 50 cm visine sa krilima koja po širini
prate donje segmente.
14.

Ormar za arhivu, od oplemenjene iverice d=18mm,
visina 210+70sm, sirina 100sm, dubina 50sm

3 kom

Dvodelni element, donji visine 210sm sa 5 polica na
razmaku od 35sm, gornji visine 70sm sa jednom
policom na sredini visine. I donji i gornji element su
dvokrilni, sa ravnim obicnim sarkama.
Krila opremljena riglicama i bravicama, i donji i
gornji element. Kantovanje PVC trakama, "ledja" od
HDF-a, oplemenjenog sa unutrasnje strane. Rucice
standardne.
15.

Komoda za arhivu, od oplemenjene iverice d=18mm,
visina 105sm, sirina 100sm, dubina 35sm

1 kom

Dvokrilni element sa dve police na razmaku od
35sm. Ravne obicne sarke, krila opremljena
riglicama i bravicom. Kantovanje PVC trakama,
"ledja"od HDF-a, oplemenjenog sa unutrasnje strane.
Rucice standardne.
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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
7

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.
Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje
5)
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).
ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
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
8

ponuđača, dat je u poglavlju V odeljak 3.), kojom pod punom materijalnom i kriviĉnom
odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za uĉešće u postupku javne nabavke iz ĉl. 75. i 76.
Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, i dostavljanjem dokaza koji su pobrojani u
taĉki 2. Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu.
Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ,overena pečatom i
overena kod nadleţnog državnog organa. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar
kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje,
potpisano od strane lica koje je upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača,overena peĉatom i overena kod nadležnog državnog
organa.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu
podizvođača (Obrazac izjave podizvođača, dat je u poglavlju V odeljak 3.), potpisanu od strane
ovlašćenog lica podizvođača ,overenu pečatom i overenu kod nadležnog državnog organa.
Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuđača, čija je ponuda
ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o
ispunjenosti uslova.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa.
Ponuđač je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani način.
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OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću
IZJAVU
Ponuđač _____________________________________________ [navesti naziv ponuđača] u
postupku javne nabavke broj 009/17 – nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po meri, ispunjava sve
uslove iz čl. 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;

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

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 009/17 – nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po
meri ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom
dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:
1. Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od kriviĉnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za kriviĉna dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji).
Potpis
ovlašćenog lica podizvođača
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača,overena pečatom i overena kod nadležnog
državnog organa (overen potpis u sudu, opštini ili kod drugog nadležnog organa).
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VI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena
Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.
2. Način na koji ponuda mora da bude sačinjena
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na
naĉin da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o
grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Neophodno je da ponuda bude uvezana.
Ponudu dostaviti na adresu: Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva broj 14,
18000 Niš, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku - broj 009/17 – nabavka dobara
kancelarijski nameštaj po meri - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je
primljena od strane naručioca do 07.08.2017. 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
1. popunjen, potpisan i overen obrazac ponude,
2. potpisanu i overenu menicu,
3. popunjeno, potpisano i overeno menično ovlašćenje,
4. fotokopiju potvrde o registraciji menice,
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6. fotokopiju OP obrasca ponuđača
7. fotokopiju kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa raĉuna
ponuđača
8. popunjen, potpisan i overen obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
9. potpuno popunjen i overen obrazac iz trećeg poglavlja ove konkursne dokumentacije
10. i druge dokumente propisane konkursnom dokumentacijom.
Ukoliko Ponuđač ne dostavi neki od dokumenata propisanih taĉkama 6. i/ili 7. Naručilac nije
dužan da odbije takvu ponudu.
Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da
obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe
ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i peĉatom
overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje
izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o
ispunjavanju uslova iz ĉl. 75 i 76. Zakona), koji moraju biti potpisani i overeni peĉatom od strane
svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe
potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji
podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), navedeno treba
definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na
izvršenje javne nabavke, a koji ĉini sastavni deo zajedniĉke ponude saglasno ĉl. 81. Zakona.
3. Partije
Predmet nabavke nije podeljen po partijama.
4. Ponuda sa varijantama
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. Način 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 009/17 – nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po
meri -NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku broj 009/17 – nabavka dobara- kancelarijski nameštaj
po meri -NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku broj 009/17 – nabavka dobara – kancelarijski nameštaj
po meri-NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 009/17 – nabavka dobara-kancelarijski
nameštaj po meri - 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 može da povuče niti da menja svoju
ponudu.
6. Učestvovanje 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 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 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, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude
9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.
Naručilac se obavezuje da dostavljene i overene račune plati Dobavljaču u roku koji ne može biti
kraći od 15 dana, niti duži od 45 dana od dana službenog prijema računa u skladu sa Zakonom o
rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“ broj
119/2012)..
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
9.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 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.
9.3. Zahtev u pogledu roka isporuke dobara
Ponuđač je obavezan da isporuku dobara koja su predmet javne nabavke, vrši sukcesivno, u
periodu od godinu dana od dana potpisivanja ugovora, na osnovu mesečnog trebovanja
Naručioca, a u roku iz svoje ponude koji ne može biti duži od 15 dana od zahteva Naručioca.
Mesto isporuke dobara su franko poslovne prostorije Naručioca.
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
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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 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 ukupne cene. 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 ukupne
cene, 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 zaključenje ugovora), sa
naznačenim iznosom 10% od ukupne cene. 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.
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 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 009/17 – nabavka dobarakancelarijski nameštaj po meri“.
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
produženju roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naruĉilac ne može da menja niti da
dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se 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 naručioca, 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, Naručilac
može odbiti njegovu ponudu.
Naruĉilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih
prilikom razmatranja ponude po okonĉanom 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 ĉlanom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan
predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da pre
zaključenja ugovora preda naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti
sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla
izdaje se u visini od 15%, od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30
(trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje
posla mora da se produži.
1. 17. Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se
dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“
18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji
kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera
Ukoliko nakon izvršenog rangiranja, dve ili više ponuda imaju isti cenu,
biće izabrana ponuda sa se kraćim isporuke. 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
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, 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 naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (u
daljem tekstu: podnosilac zahteva).
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.
Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca,
osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije 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.
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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.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na račun 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 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 računa: (broj- 840-30678845-06),
Poziv na broj: (broj ili oznaka javne nabavke),
Svrha plaćanja: ZZP, Naziv naručioca, broj ili oznaka javne nabavke
Korisnik: Budžet Republike Srbije.
Postupak zaštite prava u psotupcima javnih nabavki propisan je čl. 138. do 167. ZJN.

22. Rok u kojem će ugovor biti zaključen
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naruĉilac moţe zaključiti ugovor pre isteka roka
za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.
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VII OBRAZAC PONUDE
Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku broj 009/17–
nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po meri.
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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Naziv podizvođača:

ELEKTRONSKI FAKULTET U NISU
_____________________________________________________________________________
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će
izvršiti podizvođač:
Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima
veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju
primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) podaci o uĉesniku u zajedniĉkoj ponudi
1)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski
identifikacioni
broj: Ime osobe za kontakt:

2)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski
identifikacioni
broj: Ime osobe za kontakt:

3)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski
identifikacioni
broj: Ime osobe za kontakt:
Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedniĉku
ponudu, a ukoliko ima veći broj uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni
obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je uĉesnik u zajedniĉkoj
ponudi.
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5) cena i ostali relevantni podaci
Rok i nađin plaćanja

U celosti do 45 dana od dana dostavljanja facture

Rok važenja ponude

__ dana (ne kraći od 30 dana)
__ dana

--

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

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

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________

M.P.

______________________________________

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.

23

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
_____________________________________________________________________________

VIII MODEL UGOVORA

Elektronski fakultet u Nišu
Aleksandra Medvedeva broj 14, 18000 Niš
Broj:

UGOVOR

o javnoj nabavci broj 009/17
Zaključen dana _______________________, između:
1.

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

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

2.

-

-

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, broj 009/17, čiji je predmet nabavka dobara-kancelarijski nameštaj
po meri
da je Pružalac usluga dostavio ponudu, broj _______________ od _____2017. godine, sa
odgovarajućim prilozima
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj __________________ od
_______2017. godine.
Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka dobara-kancelarijski namestaj po meri, za potrebe
Elektronskog fakulteta u Nišu, (u daljem tekstu: usluga), prema konkursnoj dokumentaciji
Naručioca, broj
__________________ i prihvaćenoj ponudi Izvođača, broj ______________ od __________.2017.
godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora.
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Član 2.
Cena usluge iz člana 1. ovog ugovora, iznosi_______ dinara bez PDV-a , odnosno,
_____________ dinara sa uračunatim 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
čne realizacije ugovora.
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.
Ukoliko Pružalac usluga ne postupi na način 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-a.
Član 4.
Naručilac se obavezuje da plaćanje dobara iz člana 1. ovog ugovora izvrši na tekući račun
Izvršioca, broj: ____________________, kod ____________________ banke, u roku od 45 dana, od
dana prijema fakture.
Član 5.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može, u pisanoj formi, da otkaţe
ugovor, pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana.
Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim
ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
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.

25

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
_____________________________________________________________________________

IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač__________________________ [navesti
naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u
tabeli:
VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U RSD

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

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

daje sledeću:

IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke broj 009/17 – nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po meri, 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 člana 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 009/17 – kancelarijski nameštaj po meri
Predajemo 1 (jednu) sopstvenu menicu, serije _______________ i ovlašćujemo Elektronski fakultet u
Nišu, kao Poverioca, da predatu menicu može 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. ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, 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 računa. 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, čiji se potpis nalazi u OP obrascu
Dužnika.
Na menici je stavljen pečat i potpis izdavaoca menice-trasanta.

M.P.

Dana ________2017. godine, u ________________.
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Dužnik - izdavalac menice
______________________
Potpis ovlašćenog lica za zastupanje

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

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

PITANJA I DGOVORI ZA JN 009/17 – Kancelarijski nameštaj po meri

Pozicija br.5. Polica je oslonjena na stopice.
Pozicija 8. Visoki ormari - komplet 360x45x205cm. Korpus ormana i frontovi su
izrađeni od univera debljine d=18mm, kantovani ABS kant-trakom debljine d=2mm.
Ormani se postavljaju na štelujude stopice. Gornji deo vrata 2/3 su od stakla a dodnji
deo 1/3 je puna, staklo je debljine 6mm. Orman je sastoji od 3 elementa.
Pozicija br.9. Dimenzije klub stola su 100x50, visine 40 cm.

Pozicija br. 11. Dimenyije radnog stola su 180x80. Debljina radne ploče je 42mm,
noge stola su 36mm, vezna ploča 18mm. Kaseta je pokretna ( sa točkićima).
Pozicija br.14 i 15. Orman je oslonjen na točkiće.
Poštovani, nije obavezno izvršiti uvid u predmetnu JN.

KOMISIJA ZA JN
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PITANJA I DGOVORI ZA JN 009/17 – Kancelarijski nameštaj po meri
Molimo Vas da nam pojasnite sledeće:
Pozicija br. 2: Da li je foteljica pravougaonog/kvadratnog oblika ili oblika
potkovice?

ODGOVORI
Foteljica je u obliku potkovice.

KOMISIJA ZA JN

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 . 009/17 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 07.08.2017. 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 07.08.2017.
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
07.08.2017.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 10 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 –radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.

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

ЈН бр.010/17

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

Јун, 2017. 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. 08/03-010/17 од 01.06.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-010/17-001 од 01.06.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.010/17
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. 010/17
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 010/17 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:
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. 010/17 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 23.06.2017. 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. 010/17

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 24.07.2017.
године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
24.07.2017.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, 010/17– 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, 010/17– 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, 010/17– 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, 010/17– 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 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 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 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.
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.
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. 010/17 материјал 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.
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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
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).
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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
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, 010/17 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.010/17 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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
добара-браварски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 010/17
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. 010/17 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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. 010/17, 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. 010/17 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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.

25

VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке добара-браварски материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-010/17 од
01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17

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 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 ____. ____. 2017. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

30

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. 08/03-010/17 од 01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17, 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 ________ 2017. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач доставља уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
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б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2017. 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 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
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

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-браварски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-010/17 од 01.06.2017. године, ЈН бр.010/17.
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 ____. ____. 2017. 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.010/17.
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_____._____.2017.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 набавке добара-браварски материјал за потребе Електронског факултета, бр. 010/17
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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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-браварски материјал за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-010/17 oд 01.06.2017.године, ЈН бр. 010/17,
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 ____. ____. 2017. 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
ВОДОВОДНО – КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

39

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, 010/17 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 материјал за
потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.010/17 , поднео потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



Дана ____. ____. 2017. 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 добараводоводно-канализациони материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 010/17
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. 010/17 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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 материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 010/17, 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 добараводоводно-канализациони материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 010/17
подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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 добараводоводно-канализациони материјал за потребе Електронског факултета, ЈН бр.010/17.
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_____._____.2017.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 набавке добара- водоводно-канализациони материјал за потребе Електронског факултета,
бр. 010/17 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 материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-010/17 oд 01.06.2017.године, ЈН бр.
010/17, 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 ____. ____. 2017. 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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XI СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА II-ДОБРА НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

у поступку јавне набавке добара- водоводно-канализациони материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-010/17 од
01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17

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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20
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

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)
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Дана ____. ____. 2017. 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. 08/03-010/17 од 01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17, 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 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 ________ 2017. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач доставља уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
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 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 _________ 2017. 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 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
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

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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XIII 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- водоводно-канализациони материјал за потребе Електронског факултета у Нишу,
одлука о покретању поступка бр. 08/03-010/17 од 01.06.2017. године, ЈН бр.010/17.
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 ____. ____. 2017. 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, 010/17 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-електрични материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.010/17 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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 добараелектрични материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 010/17 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. 010/17 , поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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. 010/17, 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. 010/17 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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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VIII 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- електрични материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-010/17 од 01.06.2017. године, ЈН бр.010/17.
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 ____. ____. 2017. 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 добараелектрични материјал за потребе Електронског факултета, ЈН бр.010/17.
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_____._____.2017.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 набавке добара- електрични материјал за потребе Електронског факултета, бр. 010/17
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.

65

IX СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА III- ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛ

у поступку јавне набавке добара- електрични материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-010/17 од
01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17

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 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

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

69

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
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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 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)
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Дана ____. ____. 2017. 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. 08/03-010/17 од 01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17, 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 ________ 2017. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач доставља уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
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 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 _________ 2017. 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 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
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

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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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- електрични материјал за потребе Електронског факултета
у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-010/17 oд 01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17,
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 ____. ____. 2017. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране
пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ПАРТИЈА IV
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,
010/17 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.010/17 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



Дана ____. ____. 2017. 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 добараматеријал за грејање за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 010/17 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. 010/17 , поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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. 010/17, 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. 010/17 подносе потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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 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- материјал за грејање за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-010/17 од 01.06.2017. године, ЈН бр.010/17.
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 ____. ____. 2017. 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 добараматеријал за грејање за потребе Електронског факултета, ЈН бр.010/17.
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_____._____.2017. 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 набавке добара-материјал за грејање за потребе Електронског факултета, бр. 010/17
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 грејање за потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-010/17 од
01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17
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
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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 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 ____. ____. 2017. 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. 08/03-010/17 од 01.06.2017. године, ЈН бр. 010/17, 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 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 ________ 2017. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач доставља уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
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б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА

Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2017. 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 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.
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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 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

95

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

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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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 грејање за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-010/17 oд 01.06.2017.године, ЈН бр. 010/17,
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 ____. ____. 2017. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју

понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

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

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.
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Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

PITANJA I DGOVORI ZA JN 010/17 – partija III Električni materijal

-

-

- na strani 66 konkursne dokumentacije pozicija 2, traži se sijalica sa užarenim vlaknom, molim Vas
da definišete potrebnu snagu tražene sijalice
na strani 66 konkursne dokumentacije pozicija 3, na istoj poziciji se traže štedne sijalice snage
15W i 20W obzirom da sijalice nisu indentične niti
u tehničkom smislu
kao i u smislu tržišne cene potrebno je ili izbaciti jednu od traženih sijalica ili razdvojiti pozicije i
definisati količine na navedenim pozicijama
na strani 67 konkursne dokumentacije pozicija 14, pozicija dvosmisleno definisana, potrebno je
postupiti kako je traženo na poziciji 3
na strani 67 konkursne dokumentacije pozicija 22, pozicija dvosmisleno definisana, potrebno je
postupiti kako je traženo na poziciji 3 i 14
na strani 68 konkursne dokumentacije pozicija 35, pozicija dvosmisleno definisana, potrebno je
postupiti kako je traženo na poziciji 3, 14 i 22
na strani 69 konkursne dokumentacije pozicija 40, pozicija dvosmisleno definisana, potrebno je
postupiti kako je traženo na poziciji 3, 14, 22 i 35
na strani 70 konkursne dokumentacije pozicija 74, molim Vas da navedete tip motora ili tip
usisivača u koji je potrebno ugraditi zahtevani motor kako biste
dobili motor adekvatan
Vašim potrebama.

ODGOVORI

-

-

na strani 66 konkursne dokumentacije pozicija 2, traži se sijalica sa užarenim vlaknom,
molim Vas da definišete potrebnu snagu tražene sijalice (sijalica E27 60W 230V)
na strani 66 konkursne dokumentacije pozicija 3, na istoj poziciji se traže štedne sijalice
snage 15W i 20W obzirom da sijalice nisu indentične niti
u
tehničkom smislu kao i u smislu tržišne cene potrebno je ili izbaciti jednu od traženih
sijalica ili razdvojiti pozicije i definisati količine na navedenim pozicijama (sijalica 20W
E27 230V)
na strani 67 konkursne dokumentacije pozicija 14, pozicija dvosmisleno definisana,
potrebno je postupiti kako je traženo na poziciji 3 (osigurac 20A 1P tip-C 10kA)
na strani 67 konkursne dokumentacije pozicija 22, pozicija dvosmisleno definisana,
potrebno je postupiti kako je traženo na poziciji 3 i 14 (umetak tromi 63A 10kA)

-

na strani 68 konkursne dokumentacije pozicija 35, pozicija dvosmisleno definisana,
potrebno je postupiti kako je traženo na poziciji 3, 14 i 22 (kabal PP-J 3x2,5)
na strani 69 konkursne dokumentacije pozicija 40, pozicija dvosmisleno definisana,
potrebno je postupiti kako je traženo na poziciji 3, 14, 22 i 35 (kanalna kutija 30x20x2000)
na strani 70 konkursne dokumentacije pozicija 74, molim Vas da navedete tip motora ili
tip usisivača u koji je potrebno ugraditi zahtevani motor kako biste
potrebama. (usisivac tip Samsung VCC4550)

dobili motor adekvatan Vašim

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

PITANJA I DGOVORI BR.2
PITANJA I DGOVORI ZA JN 010/17 – partija III Električni materijal

ODGOVORI
Poštovani, došlo je do greške u pripremi specifikacije. U pitanju je usisivač od 1600W marke
Gorenje ili odgovarajući.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

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. 010/17– 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.010/17 – 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 24.07.2017.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
24.07.2017.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

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

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу.
ОРН-39800000, производи за чишћење и полирање

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:
Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

5,18

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:
5,18

Лице за контакт:

Остале информације:
5,18

5,11

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПАРТИЈА 2
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
БР.011/17-РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ

ЈН бр.011/17

Август, 2017. године

1

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. 08/03-011/17 од 07.08.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-011/17-001 од 07.08.2017. године,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.011/17
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

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. 11) 18000 НИШ

ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 011/17
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН бр. 011/17
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ

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 у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 011/17 је јавна набавка добара-рекламни материјал за
потребе Електронског факултета.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке,
контакт телефон: 063/504-911, 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. 011/17 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 15.08.2017. године за подношење понуда у поступку јавне
набавке добара-рекламни материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 011/17

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
15.09.2017. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
15.09.2017.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, 011/17– рекламни материјал за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 011/17– рекламни материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 011/17– рекламни материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 011/17– 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
Понуђач је обавезан да испоруку добара која су предмет набавке, врши сукцесивно, у
периоду од годину дана од дана потписивања уговора, на основу месечног требовања
Наручиоца, а у року из своје понуда који не може бити дужи од 7 дана од захтева
Наручиоца. Место испоруке добара су франко пословне просторије 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 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 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. 011/17 - 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, 011/17 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.011/17 , поднео потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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. 011/17
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. 011/17 , поднели потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. 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. 011/17, 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. 011/17 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2017. године
ПОНУЂАЧ

23

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.

Hemijska olovka sa štampom plasticna hemijska olovka
kom
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
kom
Tezina 0.0071 kg
Pakovanje 1000/50
Dimenijzija0.9*14.2( po uzorku)
Majice sa štampom 196 gr.(2 bojе – po
Uzorku, muške i ženske)
kom

4.

Kalendar zidni trodelni, 3x12 listova,
format 30.5x42cm, prostor za
uštampavanje 28x12.5cm (1 boja, po
uzorku)

5.

Rokovnik B5, knjižni blok, 80gr. ofset
papir, minimum 240 strana, korica
uradjena od materijala koji je
pogodan za suvi žig (po uzorku)

6.

Reklamna kesa - format B2,štampa
4/0 (color) plastifikacija sjajna, mat(
po uzorku)
УКУПНО:

Cena po jed.
mere

Cena bez
pdv-a

1000

1000

800

kom

500

kom

600

kom

1000

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___________2017. 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 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 ____. ____. 2017. 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. 08/03-011/17 од 07.08.2017. године, ЈН бр. 011/17, 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 ________ 2017. 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 _________ 2017. 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. 08/03-011/17 од 07.08.2017. године, ЈН бр.011/17.
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 ____. ____. 2017. 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 добарарекламни материјал за потребе Електронског факултета, ЈН бр.011/17.

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_____._____.2017.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 добара-рекламни материјал за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-011/17 oд 07.08.2017. године, ЈН бр. 011/17,
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 ____. ____. 2017. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као
Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

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

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

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. 011/17 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 15.09.2017.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
15.09.2017.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 063/504-911.

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

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
U POSTUPKU JN BR. 012/17
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.
U DELU III VRSTA, KVALITET I OPIS USLUGA NA STRANI 5
-

Premija osiguranja ugovara se za 1200 studenata menja se i glasi

-

Premija osiguranja ugovara se za 1300 studenata .

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 012/17

Univerzitet u Nišu, Elektronski
fakultet u Nišu

Aleksandra Medvedeva br. 14, 18000 Niš, Telefon:
(018) 529-105; faks: (018) 588-399
e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
____________________________________________________________________________

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti
broj 12/2017 – nabavka usluga osiguranja
studenata Elektronskog fakulteta u Nišu

Avgust, 2017. godine

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

javna nabavka broj 012/2017 – nabavka usluga osiguranja studenata
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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 012/17 zavedene pod
brojem 08/03-012/17 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod
brojem 08/03-012/17-001, pripremljena je:
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 012/17 – 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, sadržini, 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

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 naručiocu
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, 063/504-911
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
smrt
usled
nezgode
500.000,00 dinara
350.000,00 dinara
- troškovi lečenja
dnevna
naknada
300,00 dinara
1. 100,00 dinara
- bolnički dan
-

Usluga koja je predmet ove nabavke mora biti izvršena na visokom profesionalnom
nivou, stručno 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
01.10.2017. – 30.09.2018.
Redni

Osigurani slučajevi

broj
1.

Trajni invaliditet

2.

Smrt usled nezgode

3.

Troškovi lečenja

4.

Dnevna naknada

5.

Bolnički dan

Osigurana suma
(u dinarima)
1.000.000,00
500.000,00
350.000,00
300,00
1.100,00

Godišnja premija po studentu (u dinarima)

Ukupna cena za 1300 studenata bez PDV-a: ___________ dinara

Rok isplate štete :_____ dana od dana prijema zahteva sa potrebnom dokumentacijom
Napomena: broj od 1300 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 ______________

M.P.

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

1.2.

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora da ispuni dodatne
uslove za uĉešće u postupku javne nabavke, definisane čl. 76. Zakona, i to:
1.2.1. Da ima sistem poslovanja usaglašen sa standardom ISO 9001.

1.3.

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 012/17 – 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
naziv
Podizvođač____________________________________________[navesti
podizvođača] u postupku javne nabavke broj 012/17 – 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 012/17 – nabavka usluga osiguranja
studenata - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane
naručioca do 25.08.2017. 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.

1.1. Fotokopija sertifikata ISO 9001.
popunjen, potpisan i overen obrazac ponude,
potpisanu i overenu menicu,
popunjeno, potpisano i overeno menično ovlašćenje,
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 012/17 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku broj 012/17 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku broj 012/17 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 012/17 – 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. Učestvovanje 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.
Ponuđač 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:
 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 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 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 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 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.
Naručilac će unovĉiti menicu datu uz ponudu ukoliko:
1. ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu;
2. 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.

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 reći „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 zaključenje ugovora), sa
naznačenim iznosom 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 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 naručioca, putem
pošte na adresu naručioca ili elektronske pošte na e-mail radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs ) tražiti
od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 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.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, broj 012/17 – 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 naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i
kod njegovog podizvođača.
Ukoliko ponuđač ne postupi na način i u roku propisanim prethodnim stavom, Naručilac
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 naručilac može 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 012/17 –
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)

Naziv podizvođača:
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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 podizvo đaču“ popunjavaju samo oni ponuđač i 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

Od 01.10.2017. do 30.09.2018.godine

Ukupna cena bez PDV-a za jednog
studenta
Ukupna cena bez PDV-a za 1200
studenata

_______ 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 012/17
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 012/17, čiji je predmet usluga osiguranja studenata
66510000 usluge osiguranja
da je Pružalac usluga dostavio ponudu, broj _______________ od _____2017. godine, sa
odgovarajućim prilozima
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj __________________ od
_______2017. 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 __________.2017.
godine, koje čine 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 1300 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

2.

Smrt usled nezgode

3.

Troškovi lečenja

4.

Dnevna naknada

5.

Bolnički dan

Osigurana suma
(u dinarima)
1.000.000,00
500.000,00
350.000,00
300,00
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 01.10.2017. do 30.09.2018.godine .
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može, u pisanoj formi, da otkaţe
ugovor, pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, 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 obezbe đenja kontinuiteta u pružanju 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
zadržava po 2 (dva) primerka
Za Naručioca
Za Pružaoca usluga
dekan
_________________________
_______________________
Prof. dr Dragan Janković
Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim
ponuđačem, i Naručilac će, ukoliko ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o
javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz
negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u
postupku javne nabavke.
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IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač__________________________ [navesti
naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u
tabeli:
VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U RSD

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi iskljuĉivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je
duţan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa
tehničkim 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 ______________

M.P.

______________________________________
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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 012/17– 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 člana 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 012/17 – nabavka usluga osiguranja studenata
Predajemo 1 (jednu) sopstvenu menicu, serije _______________ i ovlašćujemo Elektronski fakultet u
Nišu, kao Poverioca, da predatu menicu može 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. ponuđač 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 računa. 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, čiji se potpis nalazi u OP obrascu
Dužnika.
Na menici je stavljen pečat i potpis izdavaoca menice-trasanta.

M.P.

Dužnik - izdavalac menice
______________________
Potpis ovlašćenog lica za zastupanje

Dana ________2017. godine, u ________________.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

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. 012/17 су услуге осигурање студената за
школску 2017/18 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. 012/17- услуге осигурање студената за
школску 2017/18 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 25.08.2017.године до 09:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 25.08.2017.
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, 063/504-911.

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

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JN BR. 013/17
ADAPTACIJA HOLA M1 NA ELEKTRONSKOM FAKULTETU U NIŠU
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.
U DELU 7. VRSTA, SPECIFIKACIJA RADOVA
IX Električne instalacije (Adaptacija dela hola
na I spratu Elektronskog fakulteta) -Nabavka, isporuka, ugradnja dole navedenog elektro
materijala i puštanje u rad. Elektro materijal koji se ugrađuje mora da poseduje
odgovarajuće ateste. Sistem zaštite TN-C-S.

NA STRANI 36
BRIŠU SE STAVKE 59, 60, 61.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 013/17

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ,
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 НИШ, УЛ. АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА БР. 14
http://www.elfak.ni.rs/

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – 013/17
Адаптација хола М1 на Електронском факултету у Нишу

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Редни број 013/17

Октобар 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, 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.
86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 08/13-013/17 и Решења о образовању
комисије за спровођење поступка јавне набавке број 08/03-013/17-001, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку јавне набавке
за јавну набавку радова – Адаптација хола М1 на Електронском факултету у Нишу.
редни број јавне набавке 013/17

Конкурсна документација садржи:
1.
2.
3.
4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ .........................................................................
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ......................................................................
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА …......................................................................................
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО
КАКО
СЕ
ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ
УСЛОВА
...............................................................................................................................................................
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ...................................
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ..................................................................................................................
7. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ……………………………………………..................
8. МОДЕЛ УГОВОРА ………............................………..............................................................
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ............................................................
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ............................................................
11. ОБРАЗАЦ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА ..................................................
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА ................................
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. 1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Електронски факултет у Нишу
Адреса: Александра Медведева 14
Интернет страница: www.elfak.ni.ac.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отореном поступку јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 013/17 су радови – Адаптација хола М1 на Електронском
факултету у Нишу.
1.4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. Контакт
Лице за контакт: Радица Станковић, службеник за јавне набавке,
Е - mail адреса и телефон: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, 063/504-911;

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 013/17 су радови – Адаптација хола М1 на Електронском
факултету у Нишу.
шифра из ОРН: 45262000-Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
2.2. Партије
Јавна набавка није обликована у партије.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЖЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА
Предмет јавне набавке је извођење радова на Адаптација хола М1 на Електронском
факултету у Нишу, улица Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су
приказани у Обрасцу бр. 2 – табеларни део понуде (Предмер радова).
Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова:
Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда
и техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета.
Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима грађења,
садржаним у Спецификацији радова. Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач је
приликом сачињавања понуде дужан де се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања
објашњења.
Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са
одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или
прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво,
стручно и са првокласном израдом.
Квалитет материјала мора бити доказан атестима произвођача, где је понуђач коме буде додељен
уговор дужан да исте и достави.
Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на радовима.,
организује и врши Извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене јединичне
цене.
Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена
обухвата и све зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем
уговора.
Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од
уговорених количина радова, у складу са релевантним прописима. Наручилац може поверити
Извођачу радова извођење и вишкова радова који прелазе 10% уговорене вредности, уколико
Извођач радова прихвати да исте изведе по већ уговореним јединичним ценама.
Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова
радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене
вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова
радова могућа у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, извођење вишкови
радова се неће уговарати анексом уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће
извести по налогу Надзорног органа и уговореним јединичним ценама уз сагласност Наручиоца,
што ће бити констатовано и Записником о коначном обрачуну вредности изведених радова.
Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у
време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији - у упутству
понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила
испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.
Услови и начин плаћања:
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Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног
рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12).
Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
Рок за завршетак радова:
Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана
рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
.
Место извођења радова:
Електронски факултет у Нишу, Александра Медвдева 14, 18000 Ниш.
4. 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 обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
Обавезни услови

Начин на који се доказује исуњеност услова
Доказ за правно лице: Извод из регистра
Да је регистрован код надлежног Агенције за привредне регистре, односно извод из
органа,
односно
уписан
у регистра надлежног Привредног суда;
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
Доказ за предузетнике: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра;
Доказ за правно лице:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза
кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда уБеограду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог
Да он и његов законски заступник криминала;
није осуђиван за неко од кривичних 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
дела
као
члан
организоване надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
криминалне групе, да није осуђиван потврђује да законски заступник понуђача није
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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);

осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела противживотне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала(захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих
Доказ за предузетнике и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре(захтев се може поднети према месту
рођења или према меступребивалишта)
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда.
Доказ за правно лице: Уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе према седишту понуђача да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;

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);

Доказ за предузетнике: Уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе
локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ за физичко лице: Уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе
локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда.

Понуђач је дужан да при састављању
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понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет набавке (чл. 75 ст. 1. тач.
5. Закона) [уколико је иста предвижена
законом]

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача која је саставни део конкурсне
документације

[важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности,
издате од стране надлежног органа]

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може
одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном
документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора
бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву,
понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача. На основу
члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, и то: 1) извод из регистра надлежног органа: -извод из
регистра АПР: www.apr.gov.rs 2 )докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона -регистар
понуђача: www.apr.gov.rs
Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Додатни услови

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 6 запослених
извршилаца, од којих :
-1 дипломираног инжењера (VII степена стручне спреме) са лиценцом Одговорног извођача
радова из групе 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 и
-1 дипломираног инжењера (VII степена стручне спреме) са лиценцом Одговорног извођача
електротехничке струке са личном лиценцом бр. 450 или 451 издатом од Инжењерске коморе
Србије, односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања
ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду)
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Докази: - За све раднике доставити фотокопије М образаца пријаве на обавезно социјално
осигурање запослених или уговор о радном ангажовању. - За инжињере копију тражених лиценци
и копију потврде од Инжењерске Коморе Србије којим се доказује да су тражене лиценце важеће.
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.
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.
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Образац 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са чланом 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________________________________,
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке у отвореном поступку за набавку радова – Адаптација хола М1 на
Електронском факултету у Нишу, редни број 013/17 је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_______________________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да достави и
превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није
другачије назначено.
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима.
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, улица Александра Медведева, број
14, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Адаптација хола М1 на Електронском
факултету у Нишу, редни број 013/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.11.2017. године
до 09,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом
и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.11.2017. године са почетком у 09,30 часова, у
просторијама наручиоца на адреси: Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева број 14
у Нишу., канцеларија 104 уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу
писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Понуда мора да садржи:
 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде;
 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у
обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови
понуде није неопходно попунити и потписати;
 доказе о испуњавању обавезних и додатних услова од којег зависи прихватљивост понуде;
 попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.
10

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева
наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних
недостатака понуде.
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за
попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу
из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква ће бити
одбијена.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној
документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,
изузев образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који морају бити потписани и оверени
печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца којиподразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 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.
5.3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу,
улица Александра Медведева број 14., са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - Адаптација хола М1 на Електронском
факултету у Нишу, редни број 013/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - Адаптација хола М1 на Електронском
факултету у Нишу, редни број 013/17 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - Адаптација хола М1 на Електронском
факултету у Нишу, редни број 013/17 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Адаптација хола М1 на Електронском
факултету у Нишу, редни број 013/17 - НЕ ОТВАРАТИ ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 6.)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 4.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјавеизпоглаваља 4. одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
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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5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Висина траженог аванса може бити највише 25% од укупно уговорене вредности радова.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног
рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12).
Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
5.9.2. Рока за завршетак радова
Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана
рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
5.9.3. Место извођења радова
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
5.9.5. Гарантни рок за изведене радова
(не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана комисијске примопредаје
објекта/радова)
5.9.6. Рок за отклањање грешака не може бити дужи од 5 дана.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове
јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
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овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је
60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
-понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
-понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави:
1) Бланко соло меницу са меничним овлашћењем за повраћај авансног плаћања. Изабрани
понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса без ПДВ-а у
корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по
виђењу”и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова; с
тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и
рок за завршетак радова;
2) Меницу као гаранцију за добро извршење посла Меница за добро извршење посла
Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:  бланко сопствену меницу за добро извршење
посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и
оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,  Менично писмо – овлашћење
којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од
вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења
уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења,  фотокопију важећег Картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача
код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног
овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке
на фотокопији депо картона),  фотокопију ОП обрасца.  Доказ о регистрацији менице у
Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од
стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет
странице Регистра меница и овлашћења НБС) Меница може бити наплаћена у случају да
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изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
III Изабрани понуђач је дужан да на дан примопредаје радова достави:
3) Бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року, у
износу од 15 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде
са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана
дуже од уговореног гарантног рока
5.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
5.14.
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка редни број 013/17.
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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5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак предметних радова.
5.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
5.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес
за закључење уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом ниј другачије одређено.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштомна e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца
Електронски факултет у Нишу, улица Александра Медвдева, број 14.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки
и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 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 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за
подношење захтева за заштиту права је 8 дана од дана објављивању одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00
динара.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на
интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу
члана 151. став 1.тачка 6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен
рачун код Народне банке Србијеу складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 25 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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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац 2

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Адапатација
хола М1 на Електронском факултету у Нишу , редни број 013/17
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
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Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.

20

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова - Адапатација хола М1 на
Електронском факултету у Нишу, редни број 013/17, за потребе Електронскиг факултета у
Нишу, објављеног на на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у складу са
условима из позива за подношење понуда и конкурсном документацијом, спремни смо да
понудимо:

Укупна вредност понуде
у динарима без ПДВ-а
Рок за завршетак радова
(не може да буде дужи од 45 календарских
дана рачунајући од дана увођења извођача у
посао)

__________ дана

Аванс у вредности од __________ % што износи
_______________ динара (највише 25 %), а преостали
износ по привременим и окончаној ситуацији

Начин плаћања
Рок плаћања
(не може бити краћи од 15 дана а не дужи од
45 дана од дана пријема фактуре)
Гарантни рок за изведене радова
(не може бити краћи од две године
рачунајући од дана комисијске примопредаје
објекта/радова)
Рок за отклањање грешака
Рок важења понуде
(минимум 30 дана од дана отварања понуда)

__________ дана

_________ дана
________ дана од дана отварања понуда

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из јавног позива за доделу
уговора и све услове из конкурсне документације.
Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да ме
давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка
јавне набавке.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

____________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су
у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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7. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Ред.
бр.

Детаљан опис позиција радова

Јед. Количина
Мере
А

Јединична
цена (РСД
без ПДВ-а)
Б

Цена (РСД без
ПДВ-а)
А*Б

I-ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1
Демонтажа постојећег спуштеног плафона
са употребом скеле, сакупљањем
и
утоваром скинутог материјала на камион и
одвозом на депонију удаљену до 15км.
Обрачун по м2 спуштеног плафона.

м2

64.7

Ком.

1

Демонтажа постојећег фасадног портала,
за унос грађевинског материјала и износ
шута, који се уграђује поново, површине
преко 10 м2. Користи се за све време
трајања радова и плаћа једанпут, без
обзира да ли се демонтира и поново
монтира у току радова.
Обрачун по ком.

2.
Монтажа и демонтажа заштитне металне
ограде, око градилишта и унутар објекта,
висине 2,00 м са капијама за улаз радника,
возила и механизације. Капије снабдети
бравама са кључевима или катанцима.
Ограду правилно анкеровати и укосничити
да не дође до превртања. Ограда мора
бити уредно обојена. Користи се за све
време трајања радова и плаћа једанпут,
без обзира да ли се демонтира и поново
монтира у току радова. На ограду
поставити табле са упозорењем за
пролазнике.

3.

4.

Обрачун паушално.

пауш.

1

Израда и постављање сигналног
осветљења градилишта, постављеног на
огради и/или скели. Инсталацију под
напоном од 12 волти, са светиљкама
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заштићеним мрежом, поставити у
договору са надзорним органом, а у свему
према пропису.
Обрачун паушално, комплет изведено.

1
пауш.

Израда и постављање градилишне табле,
обавештења да се изводе грађевински
радови, са основним подацима о објекту,
извођачу, инвеститору и пројектанту.
Табла је димензија 200x300 x20 цм.
Обрачун по комаду.

5.

Ком.

1

УКУППНО –ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II БРАВАРСКИ РАДОВИ
Набавка, израда и постављање
конструкције галерије и степеништа од
челичних носача, лимова, угаоника,
флахова и слично (С235 (Ч.0361)).
Конструкцију израдити и уградити по
пројекту, детаљима и упутству
пројектанта. Спојеве и варове идеално
израдити, очистити и обрусити. Пре
уградње конструкцију очистити од
корозије и прашине, нанети импрегнацију
и основну боју, по извршеној монтажи
поправити је (антикорозивна заштита: •
Феропокс 60 μм• Пластолит ХБ 130−140
μм, • Суперверекс 40−60 μм). Челичну
конструкцију заштитити бојом за заштиту
од пожара у трајању од 30 мин. У цену
улазе метална поцинкована газишта
степеништа, анкери, завртњи, подлошке,
скела, као и атестирање. Све мере
узети/проверити на лицу места.
Обрачун по кг.

1.

2.

кг

1595.5

Набавка, израда и постављање ограде
степеништа и галерије висине 110 цм од
правоугаоних челичних цеви. Рукохват,
доњи појас и вертикални елементи
ограде, анкеровани за конструкцију, од
правоугаоних челичних цеви димензија
30.20.2. Растојање вертикалних
елемената ограде од 120 до 180цм.
Испуна од челичне мреже, дименије окца
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30x30мм, фи 3мм. Конструкцију израдити
и уградити по пројекту. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити.
Пре уградње ограду очистити од корозије
и прашине, нанети импрегнацију и
основну боју, по извршеној монтажи
поправити је. У цену улази и радна скела.

м2

20.4

Обрачун по м2.
Израда, транспорт и монтажа
алуминијумских композитних панела
Алубонд или сл. дебљине 4 мм, око
стубова у осама А1 и А2 и маске између
стубова у осама А1 и А2, у боји по избору
пројектанта и према детаљима
произвођача, на одговарајућој
потконструкцији од топло ваљаних
профила, заштићеној основним и
двоструким завршним премазом. У цену
улази и радна скела.
Обрачун по м².

м2

3.

34.2
Израда, транспорт и монтажа чела
галерије развијене ширине 41 цм од
алуминијумских композитних панела
Алубонд или сл. дебљине 4 мм, у боји по
избору пројектанта и према детаљима
произвођача, на одговарајућој
потконструкцији од топло ваљаних
профила, заштићеној основним и
двоструким завршним премазом. У цену
улази и радна скела.

4.

Обрачун по м².

м2

3.9

УКУПНО-БРАВАРСКИ РАДОВИ
III ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.

Набавка материјала и постављање подне
подлоге од водоотпорних шперплоча
д=2x2.1цм преко челичне конструкције.
Спојеве шперплоча ојачати, кексовањем
или сл. Полагање шперплоча у слојевима
урадити са преклопом мин. 40цм.
Причвршћивање шперплоча за челичну
конструкцију урадити са фрезенковањем
отвора за причвршћивање горњег слоја
шперплоча. Између слојева шперплоча и
на ослонцима шперплоча на челичним
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носачима поставља се звучна изолација
дебљине 10 мм (Изофон, Азмафон или
сл.). У цену улази постављање звучне
изолације (два слоја) и подне поблоге.
Обрачун по м².

м2

31.35

Набавка и постављање самолепљиве ПВЦ
подне облоге (Грабо ПланкИТ - Бронн или
сл.) дебљине 5 мм, са израдом сокле
висине до 10цм, у свему по упутству
произвођача. ПВЦ подна облога се састоји
из пет слојева - доњи, компактни слој,
пенаста полеђина којом се обезбеђује
звучна и топлотна изолација, компактни
слој који не дозвољава промене у
димензијама и изгледу пода, горњи
пенасти слој који му даје потребну
еластичност и заштитни, транспарентни
слој. Пре постављања ПВЦ подне облоге
изводи маса за изравњање подлоге
(олмо). Подлога на коју се постављају
плоче мора да буде сува, равна и чиста. У
цену улази израда сокле и масе за
изравњање подлоге.

2.

Обрачун по м².

м2

31.35

УКУПНО-ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
IV СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1.

Израда преградног зида дебљине 150 мм,
једнострука метална потконструкција
обложена обострано двоструким гипс
картонским плочама д=12.5 мм, у систему
РИГИПС, КНАУФ или сл. Преградни
неносив зид израдити од поцинкованих
профила CW 100, поставити камену вуну
дебљине 75 мм и обложити двоструким
гипс картонским плочама. Металну
потконструкцију израдити од
поцинкованих профила, а по пројекту и
упутству произвођача. Саставе обрадити
глет масом и бандаж траком, по упутству
пројектанта. У цену улази и радна скела.
Напомена: због стабилне везе са
порталима/вратима, вертикалне профиле
на крајевима преградног зида (делове
преградног зида на споју са унутрашњим
порталом/вратима) ојачати шперплочом
дебљине 21мм или сл .
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м2

39.1

Обрачун по м².
Израда преградног зида дебљине 200 мм,
двострука метална потконструкција
обложена обострано двоструким гипс
картонским плочама д=12.5 мм, у систему
РИГИПС, КНАУФ или сл. Преградни
неносив зид израдити од поцинкованих
профила CW 75+75, измедју којих
уградити једну гипс картонску плочу,
поставити камену вуну дебљине 2x50 мм и
обложити двоструким ватроотпорним гипс
картонским плочама. Металну
потконструкцију израдити од
поцинкованих профила, а по пројекту и
упутству произвођача. Саставе обрадити
глет масом и бандаж траком, по упутству
пројектанта. У цену улази и радна скела.
Напомена: због стабилне везе са
порталима/вратима, вертикалне профиле
на крајевима преградног зида (делове
преградног зида на споју са унутрашњим
порталом/вратима) ојачати шперплочом
дебљине 21мм или сл .
Обрачун по м².
м2

2.

17.6
Набавка и монтажа монолитног спуштеног
плафона, у систему РИГИПС, КНАУФ или
сл., од ватроотпорних гипс-картон плоча
дебљине д=12.5 мм на одговарајућој
металној подконструкцији. Металну
потконструкцију израдити од
поцинкованих профила, а по пројекту и
упутству произвођача. Плафон се изводи
по проласку свих инсталација. Саставе
обрадити глет масом и бандаж тракама по
упутству пројектанта. У цену улази и радна
скела.
Обрачун по м².

3.

4.

м2

61.3
Набавка и монтажа монолитног спуштеног
плафона, у систему РИГИПС, КНАУФ или
сл., од ватроотпорних гипс-картон плоча
дебљине д=12.5 мм на одговарајућој
металној подконструкцији. Металну
потконструкцију израдити од
поцинкованих профила, а по пројекту и
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упутству произвођача. Са горње стране
потконструкције поставити минералну
вуну, као звучног апсорбера, дебљине 50
мм (Децибел или сл.) између и преко
носивих профила. Плафон се изводи по
проласку свих инсталација. Саставе
обрадити глет масом и бандаж тракама по
упутству пројектанта. У цену улази и радна
скела.
Обрачун по м².

м2

31.35

УКУПНО-СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
V ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
Израда, транспорт и монтажа унутрашњег
портала са двокрилним вратима и
фиксним елементима од Ал профила
димензија 60x20 мм пластифицираних у
антрацит тону. Конструкција без термо
прекида. Застакљивање каљеним стаклом
д=10 мм. У цену улази комплетан оков
(шарке и брава). Отварање према шеми.
Материјал, израда, детаљи, оков у свему
према технологији произвођача, а по
одобрењу пројектанта и надзора. У цену
улази и радна скела. Обрачун по ком.
А1) дим. 90+180/450 цм

1.

Ком.

1

Ком
Ком.

1
1

Израда, транспорт и монтажа унутрашњег
портала од Ал профила димензија 60x20
мм пластифицираних у антрацит тону.
Конструкција без термо прекида.
Застакљивање сигурносним каљеним
стаклом д=10 мм, обложеним антивандал
фолијом. У цену улази комплетан оков
(шарке и брава). Материјал, израда,
детаљи, оков у свему према технологији
произвођача, а по одобрењу пројектанта и
надзора. У цену улази и радна скела.
Обрачун по ком.

А2) дим. 90/450 цм
А3) дим. 240/450 цм

2.

3.

Демонтажа постојећег оштећеног окова са
постојећих фасадних портала, и набавка и
монтажа новог окова (шарке, браве,
дихтунг гуме). У цену улази и радна скела.

пауш.

1
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Обрачун пауш.
УКУПНО-ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавка потребног материјала и израда
радног стола. Радна табла и фиоке оплемењена иверица;
димензија130x75x75цм. Носећа метална
конструкција пластифицирана црном
фолијом. По одобрењу пројектанта и
надзора.

1.

Обрачун по ком.
Набавка потребног материјала и израда
столице. Седиште и наслон столице
тапацирани; метална конструкција
столице пластифицирана црном фолијом.
Укупна висина столице: 83 цм висина
седишта 49 цм ширина седишта 47/55 цм;
дубина седишта: 43 цм. По одобрењу
пројектанта и надзора.

ком

8

ком

8

Ком.

1

ком

2

Обрачун по ком.

2.
Набавка потребног материјала и израда
клуб сточића од медијапана или
оплемењене иверице, димензија
50х50х40цм. По одобрењу пројектанта и
надзора.
Обрачун по ком.

3.
Набавка потребног материјала и израда
фотеље. Тапацирана, дрвена конструкција
обложена сунђером дебљине 10-40мм, са
металним ногицама. Димензије
приближно 70х70х80цм. Гарнитура је
тапацирана тканином са отпорношћу на
абразију Martindale 50000 која
задовољава стандард SRPS EN 1021-1:2010
- цигарет тест. По одобрењу пројектанта и
надзора.
Обрачун по ком.

4.
УКУПНО-СТОЛАРСКИ РАДОВИ
VII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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Напомена: Отвори величине до 3,0 м2 се
не одбијају и њихове шпалетне се не
обрачунавају.
Код отвора величине 3,0 - 5,0 м2 одбија се
површина преко 3,0 м2, а њихове
шпалетне се не обрачунавају посебно.
Код отвора величине преко 5,0 м2 одбија
се површина преко 3,0 м2, а шпалетне се
обрачунавају посебно.
Ако су шпалетне шире од 20 цм онда се
вишак преко 20 цм обрачунава посебно по
м2.
Набавка потребног материјала и
глетовање у два слоја гипс картонских
зидова и плафона. У обрачун укључити и
потребну скелу.
Обрачун по м2.

м2

1.

207
Набавка потребног материјала и бојење
зидова и стубова акрилном бојом у два
слоја, у тону по избору пројектанта, а на
основу тон карте произвођача боје. У
обрачун укључити и потребну скелу. Мере
узети на лицу места.

м2

2.

122.8
Набавка потребног материјала и бојење
зидова од опеке акрилном бојом у два
слоја, у тону по избору пројектанта, а на
основу тон карте произвођача боје. У
обрачун укључити и потребну скелу. Мере
узети на лицу места.
Обрачун по м2.

м2

3.

48.7
Набавка потребног материјала и бојење
плафона акрилном бојом у два слоја, у
тону по избору пројектанта, а на основу
тон карте произвођача боје. У обрачун
укључити и потребну скелу. Мере узети на
лицу места.

4.

5.

м2

92.7
Набавка потребног материјала и бојење
металне ограде степеништа и галерије
бојом за метал, у антрацит тону. Пре
бојења са метала скинути корозију
хемијским и физичким средствима, а
затим све површине брусити и очистити.
На ограду нанети импрегнацију и основну
боју, а затим бојити два пута бојом за
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метал.
Обрачун по м2 обојене површине.

м2

20.4

Набавка потребног материјала и бојење
радијатора, бојом за метал, у антрацит
тону. Пре бојења са метала скинути
корозију хемијским и физичким
средствима, а затим све површине
брусити и очистити. На радијаторе нанети
импрегнацију и основну боју, а затим
бојити два пута бојом за метал.

6.

Обрачун по м2 обојене површине.

м2

22.8

УКУПНО-МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
VIII РАЗНО
У току радова извршити више пута грубо
чишћење градилишта од грађевинског
шута са преносом шута на депонију
градилишта. Плаћа се једанпут без обзира
на број чишћења.

1.

Обрачун по м2 површине градилишта

м2

98.5

Сакупљање, утовар и одвоз шута на
градску депонију удаљену до 15км.

2.

Обрачун пауш.
пауш

1

ком

6

Набавка и монтажа роло завеса. Роло
завеса се састоји од декоративног
антистатик платна и механизма за
управљање (са вођицом и кутијом).
Модел платна висококвалтетан. Укупно 6
покривних поља, димензије једног поља
130/490цм. Мере узети на лицу места.

3.

4.

Обрачун по ком.
Чишћење и прање градилишта, по
завршетку свих радова. Извршити
детаљно чишћење целог градилишта,
прање свих стаклених површина,
чишћење и фино прање свих унутрашњих
простора и спољних површина. У цену
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улази и радна скела.
Обрачун пауш.

IX

пауш

1

УКУПНО
Električne instalacije (Adaptacija dela hola
na I spratu Elektronskog fakulteta) Nabavka, isporuka, ugradnja dole
navedenog elektro materijala i puštanje u
rad. Elektro materijal koji se ugrađuje mora
da poseduje odgovarajuće ateste. Sistem
zaštite TN-C-S.

1

Postolja za nožaste osigurače NV1/80A plus
patroni za nožaste osigurače NV1/50A, 50kA.
Ugradnja u RO (postojeći ormar instaliran u
podrumu fakulteta) - osiguranje napojnog
kabla ormara GRO-3D.

kom

3.00

2

Mesingana šipka 10*10mm, l=1m, s vijcima,
za povezivanje nultih provodnika i
provodnika za uzemljenje.

kom

1.00

3

Kabl
PP-Y
5*10mm2, s bakarnim
provodnicima. Kabl voditi na relaciji RO ormar GRO-3D. Trasa kabla je delom po
postojećim kablovskim nosačima (podrumski
deo - deonica oko 50m, gde se kabl
pričvršćuje za postojeće nosače kablova
pomoću
obujmica
od
perforirane
pocinkovane trake na svaki metar). Deo
trase ide po zidovima i plafona hodnika
zgrade, gde je visina postavljanja 5m. Pri
prelasku trase iz podruma u hodnik iznad,
potrebno je bušenje dve armirano-betonske
ploče.

m

60.00

4

Kabl
PP-Y
5*6mm2 s bakarnim
provodnicima, za napajanje razvodnih tabli.
Postavljanje kabla u PVC kanalne kutije.
Relacija GRO-3D - PVC razvodne table.

m

50.00

5

Kabl PP-Y 5*2.5mm2, za povezivanje
trofaznih priključnica. Postavljanje kabla u
PVC kanalne kutije.

m

100.00
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6

Kabl PP-Y 3*2.5mm2 (za povezivanje
monofaznih priključnica). Postavljanje kabla
u PVC kanalne kutije.

m

450.00

7

Kabl PP-Y 3*1.5mm2 (za povezivanje
svetiljki i prekidača). Postavljanje kabla u
PVC kanalne kutije.

m

300.00

8

PVC razvodna
(učionice).

9

tabla za
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osigurača

kom

2.00

Grebenasti prekidač 63A, 10kA, trofazni,
pozicija 1 - 0, za ugradnju u razvodnu tablu
(glavni prekidač razvodne table).

kom

2.00

10

Grebenasti prekidač 20A, 10kA, dvopolni,
pozicija 1 - 0 - 2, za ugradnju u razvodnu
tablu (strujna kola osvetljenja - ručno/preko
senzora).

kom

2.00

11

Automatski osigurač - prekidač sličan tipu
"Schneider Electric" 16А, 6kA, 1p, С.
Ugradnja u PVC razvodne table (strujna kola
priključnica).

kom

40.00

12

Automatski osigurač - prekidač sličan tipu
"Schneider Electric" 10А, 6kA, 1p, С.
Ugradnja u PVC razvodne table (strujna kola
osvetljenja).

kom

8.00

13

Trofazna šina 3*10mm2, na koju se povezuju
prethodno navedeni automatski osigurači.

kom

2.00

14

Metalni razvodni ormar renomiranog
proizvođača, (oznaka u šemama GRO-3D)
dimenzija š600*v600*d200mm s temeljnom
pločom, za montažu na zid (napajanje
razvodnih tabli).

kom

1.00

15

Izolator za bakarnu šinu, 10kA, za ugradnju u
ormar GRO-3D.

kom

10.00

16

Bakarna šina 30*5mm, dužine 0,5m.

kom

5.00

17

Automatski osigurač - prekidač sličan tipu
"Schneider Electric" 32А, 6kA, 1p, С, (glavni
osigurači za razvodne table u učionicama ugradnja osigurača u GRO-3D).

kom

6.00
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18

Automatski osigurač - prekidač sličan tipu
"Schneider Electric" 2A, 3P, 6kA, C. Ugradnja
u ormar GRO-3D (indikacija prisustva faza).

kom

1.00

19

Automatski osigurač - prekidač sličan tipu
"Schneider Electric" 6A, 1P, 6kA, C. Ugradnja
u razvodne table (panik svetiljke).

kom

3.00

20

Četvoropolni odvodnik prenapona. Ugradnja
u ormar GRO-3D.

kom

1.00

21

Signalna sijalica za signalizaciju prisustva
mrežnog napona slična tipu Schneider
Electric XB7EV03MP, f22mm, 230V, s LED
diodom zelene boje. Ugradnja na vratima
ormara GRO-3D.

kom

3.00

22

Providni pleksiglas debljine 8mm, 0.5*0.5m
za maskiranje osigurača u ormaru GRO-3DO.

kom

1.00

23

Grebenasti prekidač sličan tipu „Schneider
electric“ INS 80A, struja KS 10kA (ugradnja u
GRO-3D glavni razvodni ormar).

kom

1.00

24

Redna tezaljka 4-16mm2, slična tipu RNSS 416, Sintermetal EC Beograd (ugradnja u
GRO-3D).

kom

3.00

25

Bakarni provodnik P/F crvene boje, preseka
6mm2 (šemiranje ormara GRO-3D).

m

10.00

26

Bakarni provodnik P/F crne boje, preseka
6mm2 (šemiranje ormara GRO-3D).

m

10.00

27

Bakarni provodnik P/F braon boje, preseka
6mm2 (šemiranje ormara GRO-3D).

m

10.00

28

DIN pocinkovana šina TH35mm, l=1m, na
kojoj se montiraju osigurači i stezaljke u
GRO-DUO.

kom

3.00

29

Monofazna dvostruka nadgradna
priključnica s poklopcem, 250V, 16A,
renomiranog proizvođača.

kom

40.00

33

30

Monofazna nadgradna priključnica s
poklopcem, 250V, 16A, renomiranog
proizvođača.

kom

12.00

31

Trofazna nadgradna priključnica
3*400/250V, 3*16A, renomiranog
proizvođača.

kom

6.00

32

Monofazni nadgradni prekidač 250V, 16A,
renomiranog proizvođača.

kom

6.00

33

Naizmenični nadgradni prekidač 250V, 16A,
renomiranog proizvođača.

kom

2.00

34

Nabavka i ugradnja ugradne neprekidne
linijske svetiljke sa difuzorom od
polikarbonata 1 x 28000655 LCA 100mA400mA one4all lp PRE, 6x 1000 x 58 x 66 mm
sa dodacima za u gradnju boja svetla 4000K
snage 62.1 W + 26 W, Ra > 80 proizvodjaca
ZUMTOBEL slicne proizvodu SLOT - ITARA
TRADE

kom

4.00

35

Nabavka i ugradnja visilice direkt/indirekt sa
podeljenom optikom sociva 1 x 28000657
LCA 75W 100mA-400mA one4all lp PRE
snage 65 W u kompletu sa visilicama i
napojnim kablom 2210 x 38 x 38 mm
proizvodjaca ZUMTOBEL slicne proizvodu
AXON - ITARA TRADE

kom

2.00

36

Nabavka i ugradnja nadgradne zidne slim
svetiljke sa opal polikarbonat difuzorom,
telo svetiljke od aluminijuma sa
elektronskom prigusnicom snage 9,8W 1x
HF_ 580 x 37 x 60 mm proizvodjaca
ZUMTOBEL slicne proizvodu - EQUALINE ITARA TRADE

kom

1.00

37

Nabavka i ugradnja LED trake 7,7W/m 24V
sa trafoom za duzinu prema projektu,
proizvodjaca OSRAM slicne proizvodu
WF600 - ITARA TRADE

kom

1.00

34

38

Isporuka i montaža LED protivpanične
svetiljke komplet sa baterijom za 3h
autonomnog rada, slična tipu OMS
Emergency 2921, 1x1.3W.

kom

4.00

39

PVC perforirana kanalna kutija 60*60mm,
l=2m.

kom

60.00

40

PVCperforirana kanalna kutija 20*10mm,
20=2m.

kom

20.00

41

PVC perforirana kanalna kutija 40*40mm,
l=2m.

kom

20.00

42

Podna PVC kanalna kutija, l=2m. (presek
polu elipsa) montaža na podu.

kom

20.00

43

Bakarna papučica za presovanje, za
provodnik preseka 25mm2, 25/M6.

kom

20.00

44

Bakarna papučice za presovanje, za
provodnik preseka 16mm2, 16/M6.

kom

10.00

45

Bakarna papučica za presovanje,
provodnik preseka 6mm2, 6/M6.

kom

30.00

46

Hilzna za provodnik 6mm2.

kom

20.00

47

Kablovska uvodnica PG36.

kom

2.00

48

Kablovska uvodnica PG21

kom

3.00

49

Kablovska uvodnica PG16.

kom

3.00

50

Provodnik p/f, ž/z boje, preseka 6mm2 i
odgovarajući pribor (šelne, zavrtnjevi,
podloške, ...) za izjednačavanje potencijala
toplovodnih cevi i drugih metalnih površina
u prostoriji (povezivanje s šinom za
uzemljenje u najbližoj razvodnoj tabli).

pauš

1.00

51

Konvencionalni optički detektor dima sličan
tipu (EN54-7) FD 8030. Ovaj tip je
kompatibilan s postojećom PP centralom.

kom

4.00

52

Podnožje za konvencionalni detektor serije
80xx DB8000.

kom

4.00

53

Paralelni indikator sličan tipu RI31.

kom

4.00

za
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54

Kabl JH(St)-H 2*2*0.8mm2, za povezivanje
protivpožarnih detektora dima s PP
centralom, koja je instalirana u portirnici br.
2.

m

100.00

55

PVC obujmice za montažu na zid, za kabl
PP00-Y 5*6mm2.

kom

100.00

56

Sitan nespecificiran materijal

pauš

1.00

57

Tipli i vijci fi 6.

kom

3.00

58

Po završetku radova izvršiti ispitivanje:
neprekidnosti
zaštitnog
provodnika,
otpornosti izolacije, zaštite automatskim
isključenjem napajanja, funkcionalnosti
sistema. O izvršenom pregledu i ispitivanju
električnih instalacija dostaviti stručni nalaz
od strane kvalifikovane ustanove.

kom

1.00

59

Glavni
projekat
instalacija.

pauš

1.00

60

Projekat izvedenog stanja.

pauš

1.00

61

Stručni nadzor.

pauš

1.00

elektroenergetskih

УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
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Укупна цена
(РСД без ПДВ-а)
1

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2

БРАВАРСКИ РАДОВИ

3

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

4

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

5

ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

6

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

7

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

8

РАЗНО

9

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

СВЕ УКУПНО
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

____________________________
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8. МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена:
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а овлашћено
лице оинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата елементе модела
уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача,
подизвођачи морају бити наведени у уговору.
1. Електронски факултет у Нишу, из Ниша, улица Александра Медведева број 14., матични број:
07215240, ПИБ .100232259, кога заступа декан, Проф. др Драган Јанковић у даљем тексту:
Наручилац) и
2.______________________________________________________________,
из
_________________________,
улица________________,број
______,
матични
број
______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор ___________________
(у даљем тексту: Извођач),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а) __________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа са
подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке).
з а к љ у ч у ј у:
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА .......................................................
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj
124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак за јавну
набавку радова - Адаптација хола М1 на Електронском факултету у Нишу, редни
број 013/17,
- Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од
__________2017. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава захтеве
Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,
- Да је Наручилац,у складу са чланом 108. став 3. Закона,на основу понуде Извођача и
Одлуке о додели уговора број ........................................... од ...............................2017. године,
доделио уговор о јавној набавци за Извођачу.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком радова - .
Адаптација хола М1 на Електронском факултету у Нишу у свему у складу са Понудом и
Техничком спецификацијом које су саставни део Уговора.
Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором,
прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова.
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Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове.
У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и седиште, ПИБ
сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са подизвођачем/има):
1. ____________________________________________________,
2. ____________________________________________________
Члан 2.
Уговорена вредност предметних радова износи укупно ____________________ динара без ПДВ-а
(словима:__________________________________), а утврђена је на основу количина и
јединичних цена из понуде Извођача, број ________ од __________2017. године.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је
одређена.
Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена
обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.
Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од
уговорених количина радова.
Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у
време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
-аванс у износу од ____ %вредности укупно уговорене цене у року од 15 дана од дана
потписивања уговора, достављање захтева за плаћање аванса, и истовременог достављања
бланко соло меницеза повраћај аванса на пун износ авансне уплате и бланко соло менице за
добро извршење посла. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације.
-остатак у износу од ____ %вредности укупно уговорене цене по привременим ситуацијама и
окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року од 15 дана од дана
пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од
уговорене вредности. Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално
10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеном
техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и
сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Кoмплетну
документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове грађевинске књиге,
одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач
доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна,
у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора
Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности
изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком пријему и
извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова
Члан 4.
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Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________ календарских
дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и
технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног
извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Извођач има право на продужење рока само у случају:
1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким
прописима,
4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
5. у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да
обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%)
превазилази обим уговорених радова.
Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а у року од 5
(пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за завршетак
радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну
писмени споразум.
. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да
плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене вредности (са
ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од
укупне вредности уговорених радова.
Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, од Извођача,
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом.
Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно ускладу са понудом,
и квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој спецификацији радова,
важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и
стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом
доброг привредника, као и да исте по завршетку преда Наручиоцу.
Извођач радова је такође дужан и да:
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
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-

-

-

да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој
документацији, техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да,о свом
трошку, обави сва потребна испитивања материјала и опреме;
обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему;
да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку
материјала и опреме за извођење уговорених радова;
да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о
безбедности и здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа
свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о
заштити животне средин и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења
радова до предаје радова Наручиоцу;
радове врши у уговореном року;
о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са
извођењем уговорених радова;
у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав отпадни
материјал;
на погодан начин обезбеди и чува место извођења радова, изведене радове, опрему и
материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до
примопредаје изведених радова;
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је
запао у доцњу у погледу уговорених рокова;
да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;
комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року
који одреди Комисија;
врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне
јавне набавке.

Члан 8.
Гарантни рок за изведене радова је _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од дана
комисијске примопредаје објекта/радова.
За материјал коју уграђује Извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача
опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме,
заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.
Члан 9.
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Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати
опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов
квалитет сноси Извођач.
Извођач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету материјала,
елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то
овлашћене стручне организације.
Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора
одговарати пројектно-техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним
стандардима.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким
прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене
организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је
одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац
има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у
складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року
то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача
по овом уговору.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 10.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,
отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова,
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става у року од 5 дана по
пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове
настале поводом отклањања недостатака из става 1. Овог члана, Наручилац има право да од
Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног
руковања и употребе, односно ненаменског коришћења.
Члан 11.
Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за
извођењем вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру радова или грешке
у техничкој документацији или погрешно извршене процене), Извођач је дужан да застане са том
врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.
За извођење вишкова радова потребна је писмена сагласност наручиоца.
Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр._________ од
_________________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а
извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Вишкове радова, који су усвојени од стране наручиоца, Извођач ће извести на основу допунске
понуде и анекса овог уговора.
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Вишкове радова за које је Извођач од Наручиоца и Стручног надзора добио сагласност за
извођење или чије извођење је уговорено Анексом овог уговора, Извођач не може фактурисати
кроз привремене ситуације, већ исте може фактурисати само окончаном ситуацијом и то тек
након сачињавања Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном
обрачуну изведених радова.
Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова
радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене
вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова
радова могуће у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, за извођење
вишкови радова неће се закључивати анекс уговора. У овом случају вишкове радова Извођач
радова ће извести уз сагласност Наручиоца а по налогу Надзорног органа, по већ уговореним
јединичним ценама, што ће бити констатовано и Записником о квалитативној и квантитативној
примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Члан 12.
У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у
првобитни предмер и предрачун радова, Извођач је дужан да застане за извођем радова.
Додатни радови изведени без сагласности Наручиоца и писано закљученог посебног уговора
правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.
Члан 13.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност
објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним
и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог
члана, о томе обавесте наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно
повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за
до тада извршене радове.
Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са
процедуром дефинисаном Законом.
Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник.
Спремност изведеног објекта/радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику
потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања
комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.
Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски најкасније у року од 15
дана од завршетка радова..
Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је два
представника Наручиоца, и један представник Извођача уз присуство Стручног надзора и
Одговорног извођача радова..
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Комисија сачињава записник о примопредаји и коначном обрачуну који потписују сви чланови
комисије.
У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да
комплетну оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора
(градилишну, атестну, записнике о испитивању, гарантне листове и упутства за употребу)
записнички преда Наручиоцу. Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању
употребне дозволе Извођач се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и
податке о изведеним радовима.
Грешке, односно недостатке, које утврди комисија за примопредају и коначан обрачун,
Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у
року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно
утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун
извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник.
Технички преглед радова и исходовање употребне дозволе обезбедиће Наручилац.
Извођач се такође обавезује да поступи по примедбама комисије за технички пријем
радова и отклони уочене недостатке како би се наручиоцу омогућило добијање позитивног
мишљења и прибављање употребне дозволе.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење
изведени објекат/радове.
Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за
примопредају и коначни обрачун изведених радовва на бази стварно изведених радова оверених у
грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном
обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о
коначном обрачуну вредности изведених радова.
Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани
посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси Комисија за примопредају и
коначни обрачун вредности изведених радова.
Члан 16.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и
Извођач признају:
- у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са
извођењем радова дуже од 15 радних дана
- ако Извођач радове изводи неквалитетно и ако изведени радови не одговарају прописима
или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде Извођача, а Извођач није
поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача Наручилац има право да за радове
који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење
посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља
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разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те
радове.
Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну
исправу без права приговора
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да
наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид
уговора.
Члан 17.
Извођач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко сопствене менице и
менична овлашћења за повраћај авансног плаћања, и за отклањање недостатака у гарантном року
и то:
-Извођач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса без ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да
буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу”и роком важења 15 (петнаест) дана
дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за
исти број дана за који ће бити продужен ирок за завршетак радова.
-Извођач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу меницу као гаранцију за
добро извршење посла .Меница за добро извршење посла Понуђач је обавезан да Наручиоцу
достави:  бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране
овлашћеног лица,  Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може
наплатити меницу на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока
важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, 
фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним
средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум
овере банке на фотокопији депо картона),  фотокопију ОП обрасца.  Доказ о регистрацији
менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице
од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет
странице Регистра меница и овлашћења НБС) Меница може бити наплаћена у случају да
изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла Меница за добро извршење посла
Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:  бланко сопствену меницу за добро извршење посла
која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним
печатом од стране овлашћеног лица,  Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује
наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са
роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак
рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
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 фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним
средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере
банке на фотокопији депо картона),  фотокопију ОП обрасца.  Доказ о регистрацији менице у
Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране
пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра
меница и овлашћења НБС) Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
-Извођач се обавезуједа приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у гарантном року,у корист
Наручиоца,у износу од 15 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са
клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дуже
од уговореног гарантног рока. Наручилацима право да наплати меницу за отклањање недостатака
у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем
недостатака у извођењу радова, у року од 5(пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца,
односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. У том случају
Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у
складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника
Члан 18.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове који су
предмет овог уговора, од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и
противпожарне заштите.
Извођач се обавезује да о свом трошку, као Заступник инвеститора обезбеди и ангажује
координатора за безбедност и здравље на раду у складу са Законом за све време извођења радова.
Члан 19.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи, одредбе Посебних узанси о грађењу и други
релевантни прописи.
Члан 20.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће
споразумно применом позитивних законских прописа.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни
суд у Нишу.
Члан 21.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка задржава
свака уговорна страна.
ЗА НАРУЧИОЦА
_______________________

ЗА ИЗВОЂАЧА
____________________________
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац 3
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________
[навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Образац 4
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,
[навести назив понуђача],
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном
поступку јавне набавке радова – Адаптација хола М1 на Електронском факултету у Нишу,
редни број .013/17, 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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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Образац 5

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да је представник понуђача дана ________________. 2017. године, извршио обилазак
локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид
у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.
Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима градње и извођења
радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним
роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_______________________________

Напомена: За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.За групу
понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА
Образац 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА
У сврху реализације предмета јавне набавке у отвореном поступку - извођења радова у складу са
техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико се
понуда оцени као прихватљива и најповољнија, биће именована следећа стручна лица –
одговорни извођачи радова.

Редни
број

Име и презиме

Број лиценце

1.
2.
3.
4.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_______________________________
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

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. 013/17 су радови- Адаптација хола М1

на Електронском факултету у Нишу.

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.013/17- „Адаптација хола М1 на
Електронском факултету у Нишу„ 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 27.11.2017. године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.11.2017.
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, телефон:063/504-911.

