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На основу чланa 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12) и у складу са мишљењем Управе за јавне набавке број 011-0068/10 од 08.11.2010. године, Упутством ТЕМПУС канцеларије зa спровођење набавке
опреме и софтвера у оквиру Темпус пројекта и Одлуке о покретању поступка
обједињену набавку опреме и софтвера број 166 од 30.01.2015. године, припремљена је
документација за достављање понуда:

ДОКУМЕНТАЦИЈА

за достављање понуда за обједињену набавку опреме и софтвера на
ТЕМПУС пројекту
Tемпус пројекат 544543-TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUS-JPCR
Бpoj: TЕМПУС 01/2015

Документација садржи:
I

Јавни позив за подношење понуда

II

Упутство понуђачима како да сачине понуду

III

Техничку спецификацију

IV

Образац понуде

V

Услове прописане законом којим се уређују набавке које понуђач мора да испуни

VI
Образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о
начину на који се доказује испуњеност услова од стране понуђача
VII

Образац подаци о понуђачу

VIII

Образац подаци о подизвођачу

IX

Образац изјава понуђача о подношењу заједничке понуде

X

Модел Уговора
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II

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

На основу Предлога упутства за спровођење набавки у оквиру пројеката Темпус, који је
сачинила Темпус канцеларија у Београду, на пројекту Темпус припремљена је конкурсна
документација за спровођење набавке опреме за све партнере за које је буџетом пројекта
предвиђена куповина опреме.
С обзиром на то да се Темпус програм у Републици Србији спроводи на основу
Финансијског споразума о учешћу у програмима Tempus, Erasmus Mundus i Youth in Action
који се финансирају из ИПА, на набавку у оквиру пројеката Темпус примењују се следећа
правила:
1. Све набавке се морају вршити у складу са правилима која су дефинисана у уговорима
о спровођењу пројеката (Grant Agreement) склопљеним између Извршне агенције за
спровођење програма из области образовања, културе и медија и координатора
пројеката.
2. Све набавке се морају обављати транспарентно, а предност мора бити дата роби и
услугама чији је однос цене, рока испорике и грантног рока најбољи.
3. Под тендером се у контексту Темпус пројеката подразумева процедура прикупљања
три понуде, а не тендер у смислу Закона о јавним набавкама Републике Србије.
СВА ОПРЕМА МОРА ДА ИМА СЕРТИФИКАТ О ПОРЕКЛУ ОПРЕМЕ – ПОТВРДУ
ПОЈЕДИНАЧНО, КАО И ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДМЕТНА ИСПОРУКА
САДРЖАТИ СЕРТИФИКАТ О ПОРЕКЛУ - ПОТВРДУ И ДА ЋЕ ПРИ ПОТПИСУ
УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ОПРЕМЕ СА СВАКИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ПАРТНЕРОМ НА
ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ 544543 ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТ О ПОРЕКЛУ ОПРЕМЕ ЗА
ОПРЕМУ КОЈУ ИСПОРУЧУЈЕ ДАТОМ ПАРТНЕРУ.
Спецификација опреме је дата по количинама и кориснику у табели на странама 7 до 13
конкурсне документације.
Као што је наведено у Члану 10. Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да
поштују правило о пореклу приликом набавке опреме. То значи да сва опрема набављена за
ТЕМПУС пројекте мора да буде европског порекла, што значи да та опрема мора да буде
произведена или склопљена у земљама Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и
Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску. Детаљно тумачење финансијера
ТЕМПУС програма о набавкама дато је на страницама сајта Извршне агенције:
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf. Ово
правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, тј. на
сву опрему осим софтвера.

Правило о пореклу робе се мора поштовати у било ком случају независно од
висине (износа) набавке, међутим:
- за робу чија вредност по врсти производа, тј. по ставци партије износи
више од 5.000 еура мора се поседовати и сертификат о пореклу од произвођача,
кога попуњава извозник, а оверава ауторизовано тело – као што је Привредна
Комора. На тај начин се потврђује да су сва добра у једној испоруци у
потпуности произведена или састављена у одређеној земљи.
- за робу чија је набавна вредност по врсти производа, тј. по ставци
партије мања од 5.000 еура – правило о пореклу робе се мора испоштовати –
али није неопходан сертификат о пореклу и у том случају порекло се може
доказати и другом документацијом (нпр. рачунима у којима је наведено
порекло производа или потврдом итд.)
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Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Купца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора o набавци
опреме и софтвера на ТЕМПУС пројекту.
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ
Предмет понуде је набавка опреме и софтвера за потребе (партнери на Темпус пројекту
544543):
1. Високе пословно-техничке школе струковних студија Ужице,
2. Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи и
3. Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу.
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
ВАЛУТА

Вредности у понуди се исказују у динарима.
ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени
конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени печатом сви обрасци
из конкурсне документације.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
ПОНУДА, ОДНОСНО НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити
у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац, не краћем
од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени
оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико
понуђач у остављеном року не достави тражену документацију или се установи да копија
траженог доказа не одговара оригиналу тог доказа, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, потпише
(овлашћено лице) и овери печатом све обрасце из конкурсне документације.
Обрасце Понуђач мора да попуни читко, односно дужан је да упише податке у за њих
предвиђена празна поља или заокружи понуђене опције – елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.
Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе (изјава) да је поштовао 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.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач може да поднесе само једну понуду по партији. Понуђач који је самостално поднео
понуду у партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда у партији.
Образац понуде и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико су понуда и обрасци потписани од стране лица
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које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити
овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу,
проценат укупне вредности понуде који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи
од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће извршти преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза без обзира на
број подизвођача.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност
тог услова.
Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који садржи податке прописане
одредбама члана 81. Закона о јавним набавкама.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача, образац понуде попуњава, потписује и
оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашћени представник групе
понуђача, уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из
групе понуђача.
НАЧИН, РОК (ДИНАМИКА) И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши:.
- без авансног плаћања,
- по окончаној испоруци опреме/софтвера, достави фактуре и записника о примопредаји
исте од стране партнера у пројекту, у року од оквирно 30 (тридесет) дана по испостављеној
фактури.
- пре испоруке је неопходно доставити Сертификат о пореклу опреме. У случају да се
Сертифика о пореклу опреме не достави, уговор неће и не може бити реализован.
РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Рок завршетка испоруке рачуна се од дана закључења Уговора.
ЦЕНА
Укупна вредност мора бити фиксна тј. не може се мењати, исказана у динарима, без
урачунатог пореза на додату вредност, према јединичним ценама из предмета. Цену је
потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима 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, до истека рока предвиђеног за отварање
понуда.
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, да тражи од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача,
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на својој
интернет страници. Комуникација у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, путем
поште, електронске поште или факсом у смислу члана 20. Закона о јавним набавкама.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА И ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача, после отварања понуда, додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши и контролу код понуђача односно његовог подизвођача.
Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњење
достави одговор. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од
дана отварања понуда. Уговор/и са понуђачем/чима, чија је понуда оцењена као
најповољнија,
биће закључен/и после истека рока од 5 дана за објаву одлуке о избору најповољнијег
понуђача тј. рока за одговор на приговор усвајањем или одбацивањем истог.
На предлог комисије В.Д. директора Високе пословно-техничке школе струковних студија у
Ужицу доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача и доставља је на емејл адресе
понуђача дате у понуди и објављује је на сајту Наручиоца у делу за Јавне набавке. Пет (5)
дана након овога стичу се услови за закључење Уговора о набавци са понуђачем/чима чија је
понуда изабрана као најповољнија и приступa се закључењу Уговора о набавци. На основу
Одлуке о додели уговора сваки партнер на ТЕМПУС пројекту 544543 закључује уговор са
изабраним понуђачем.
У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор или не може да
достави Сертификат о пореклу опреме, Наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда“.
Избор између достављених исправних и одговарајућих понуда применом критеријума
“Економски најповољнија понуда”, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих
елемента критеријума и пондера наведених у табели:
1.
2.
3.

Укупна цена
Рок испоруке робе
Гарантни рок
Укупно

75 пондера
5 пондера
20 пондера
100 пондера

6

Ставка 1 – укупна цена, максималан број пондера 75, израчунава се по следећој
формули:
[Hajnuжa пoнyђeнa цena] x [Maксималан бpoj nonдepa (75)]
[Укупна цena uз nonyдe кoja ce panгира]
Ставка 2 –Рок испоруке, максималан број пондера 10, израчунава се на начин
приказан у табели:
Рок испоруке опреме
Број пондера
5
Десет дана од дана закључења уговора
3
Двадесет дана од дана закључења уговора
2
Тридесет дана од дана закључења уговора
1
Преко тридесет дана од дана закључења уговора
Ставка 3 – Гарантни рок, максималан број пондера 10, израчунава се на начин
приказан у табели:
Гарантни рок
Број пондера
36 и један дан и више месеци од дана испоруке
20
опреме
24 и један дан до 36 месеци од дана испоруке
10
опреме
12 до 24 месеца од дана испоруке опреме
5
6 месеци од дана испоруке опреме
1
Цене у понуди дају се искључиво у динарима без ПДВ-а. Обавеза партнера из ТЕМПУС
пројекта 544543 односно наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 7 дана од датума
испостављеног предрачуна.
Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти. Цена се даје франко
одредиште партнера (колона Партнер у табелама које следе) и њоме се обухватају сви
зависни трошкови који је оптерећују (царина, превоз, утовар, истовар, осигурање и сл).
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ БОДОВА

У случају да два најповољнија понуђача имају исти број бодова предност ће се дати
понуђачу са понуђеним дужим гарантним роком. У случају да су два или више понуђача
дали исти гарантни рок, онда ће се узети у обзир понуда код које је важност понуде дужа.
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у више целина (партија) и то:
партија 1.

Ред.
брoj

Назив
производа

1.

Лаптоп

2.

Лаптоп

Опис – минимално захтеване карактеристике
(screen size 15.6 inch, CPU Intel Core i3, 4GB
RAM, HDD 500GB, DVD RW, web camera,
speakers, microphone, bag, mouse) sa
licenciranim operativnim sistemom (Microsoft
Windows 7 Professional ili 8.1 Pro)
(screen size 15.6 inch, CPU Intel Core i3, 4GB
RAM, HDD 500GB, DVD RW, web camera,
speakers, microphone, bag, mouse) sa
licenciranim operativnim sistemom (Microsoft
Windows 7 Professional ili 8.1 Pro)

Комада

Партнер

5

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

5

Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу
7

партија 2.

Ред.
брoj

1.

Назив
производа

Опис – минимално захтеване карактеристике

Intel Pentium 2020M 2.4 GHz, 4GB RAM,
Лаптоп рачунар
500GB HDD, 15.6” Screen
(brandname)

Комада

Партнер

5

Универзитет у
Крагујевцу,
Факултет за
хотелијерство и
туризам у Врњачкој
Бањи

Комада

Партнер

3

Универзитет у
Крагујевцу,
Факултет за
хотелијерство и
туризам у Врњачкој
Бањи

Комада

Партнер

партија 3.

Ред.
брoj

1.

Назив
производа

Опис – минимално захтеване карактеристике

Лаптоп рачунар Intel i5, 8GB RAM, 500GB HDD, 12.0” - 13.5”
(brandname)
Screen

партија 4.

Ред.
брoj

Назив
производа

Опис – минимално захтеване карактеристике

1.

Звучници за
рачунар

PC speakers 2.1, power: 15W woofer speaker
minimum (RMS) satellites at least 2 x 8W

1

2.

Звучници за
рачунар

PC speakers 2.1, power: 15W woofer speaker
minimum (RMS) satellites at least 2 x 8W

1

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

партија 5.

Ред.
брoj

Назив
производа

Опис – минимално захтеване карактеристике

1.

Видео
пројектор

Video screens resolution of 1920x1080, min
brightness 2000 ANSI lumens, 2000:1 contrast
min, with holder for ceiling and Presenter

1

2.

Видео
пројектор

Video screens resolution of 1920x1080, min
brightness 2000 ANSI lumens, 2000:1 contrast
min, with holder for ceiling and Presenter

1

Комада

Партнер
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

партија 6.

Ред.
брoj

Назив
производа

1.

Видео пројектор

2.

Видео пројектор

Опис – минимално захтеване карактеристике
Video screens resolution of 1280x1024, min
brightness 2000 ANSI lumens, 2000:1 contrast
min, with holder for ceiling, wall projection
screen 2.4 x 2.4 m and Presenter
Video screens resolution of 1280x8000, min
brightness 2000 ANSI lumens, 2000:1 contrast
min, with holder for ceiling and wall projection
screen 2.4 x 2.4 m, Presenter

Комада

Партнер

3

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

3

Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу
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партија 7.

Ред.
брoj

Назив
производа

1.

Рачунар
персонални

2.

Рачунар
персонални

Опис – минимално захтеване карактеристике
Computer brandname, All in One, CPU Core i3,
4GB RAM, 500GB HDD, DVD RW, LAN
100Mbps, integrated audio card, speakers,
microphone, keyboard, mouse, 3x USB, 19.5
inch screen with a licensed operating system
(Microsoft Windows 7 Professional or 8.1 Pro)
Computer brandname, All in One, CPU Core i3,
4GB RAM, 500GB HDD, DVD RW, LAN
100Mbps, integrated audio card, speakers,
microphone, keyboard, mouse, 3x USB, 19.5
inch screen with a licensed operating system
(Microsoft Windows 7 Professional or 8.1 Pro)

Комада

Партнер

31

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

31

Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

партија 8.

Ред.
брoj
1.

Назив
производа

Опис - минимално захтеване карактеристике

Рачунар
персонални

Desktop računar (brandname), Pentium G3240
2-Core 4GB RAM 500GB HDD 18” - 19”
Screen
Keyboard, mouse

Комада

Партнер

30

Универзитет у
Крагујевцу, Факултет
за хотелијерство и
туризам у Врњачкој
Бањи

Комада

Партнер

партија 9.

Ред.
брoj

Назив
производа

Опис

1.

Програми

Microsoft Office 2013 Professional, licences for
academic institutions

5

2.

Програми

Microsoft Office 2013 Professional, licences for
academic institutions

5

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

партија 10.

Ред.
брoj

Назив
производа

Опис

1.

Програми

Microsoft Office 2013 Home & Business,
licences for academic institutions

31

2.

Програми

Microsoft Office 2013 Home & Business,
licences for academic institutions

31

Комада

Партнер
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

партија 11.

Ред.
брoj
1.

Назив
производа

Опис - минимално захтеване карактеристике

Слушалице са
микрофоном

Headset with microphone

Комада

Партнер

31

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
9

2.

Слушалице са
микрофоном

Headset with microphone

31

Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

Комада

Партнер

партија 12.

Ред.
брoj

Назив
производа

Опис - минимално захтеване карактеристике

1.

Мултифункцион
А4 black-white printer, scanner, photocopier
ални штампач

3

2.

Мултифункцион
А4 black-white printer, scanner, photocopier
ални штампач

2

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

партија 13.

Ред.
брoj

Назив
производа

1.

Мрежна опрема
и инсталација
исте

2.

Мрежна опрема
и инсталација
исте

3.

Мрежна опрема
и инсталација
исте

Опис - минимално захтеване карактеристике
Active and passive network equipment for
computer labs (UTP cable CAT 5e -600 m,
Cable UTP Patch 5e 2m - 31pcs, RJ-45 Inline
Coupler - 31 pcs, Rack cabinet 6U/19" Wallmount -1pc, Patch panel 19"/1U with 24 RJ-452pcs, Cable UTP Patch 5e 0.5m - 31 pcs, 24-port
100Mbps switch rack mount 19"-2 pcs) +
installation
Active and passive network equipment for
computer labs (UTP cable CAT 5e -600 m,
Cable UTP Patch 5e 2m - 31pcs, RJ-45 Inline
Coupler - 31 pcs, Rack cabinet 6U/19" Wallmount -1pc, Patch panel 19"/1U with 24 RJ-452pcs, Cable UTP Patch 5e 0.5m - 31 pcs, 24-port
100Mbps switch rack mount 19"-2 pcs) +
installation
Active and passive network equipment for
computer labs (UTP cable CAT 5e -600 m,
Cable UTP Patch 5e 2m - 31pcs, RJ-45 Inline
Coupler - 31 pcs, Rack cabinet 6U/19" Wallmount -1pc, Patch panel 19"/1U with 24 RJ-452pcs, Cable UTP Patch 5e 0.5m - 31 pcs, 24-port
100Mbps switch rack mount 19"-2 pcs) +
installation

Комада

Партнер

1

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

1

Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

1

Универзитет у
Крагујевцу, Факултет
за хотелијерство и
туризам у Врњачкој
Бањи

Комада

Партнер

1

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

1

Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

партија 14.

Ред.
брoj

Назив
производа

1.

Рачунар

2.

Рачунар

Опис - минимално захтеване карактеристике
Web server (brandname, CPU 4-Core, 8GB
RAM, 2x1TB HDD, 2xLAN 100Mbps, 3x USB,
VGA) with UPS (min 1000 VA, load 200w autonomy min 60 min, 2x Schuko CEE 7, Line
Interactive)
Web server (brandname, CPU 4-Core, 8GB
RAM, 2x1TB HDD, 2xLAN 100Mbps, 3x USB,
VGA) with UPS (min 1000 VA, load 200w autonomy min 60 min, 2x Schuko CEE 7, Line
Interactive)
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партија 15.

Ред.
брoj
1.

Назив
производа

Опис - минимално захтеване карактеристике

Serverski računar
(brandname)

T320 Xeon E5-2407 4-Core 2.2GHz, 64GB
RAM, 2 x 3TB HDD SATA

Комада

Партнер

2

Универзитет у
Крагујевцу, Факултет
за хотелијерство и
туризам у Врњачкој
Бањи

Комада

Партнер

3

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

3

Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу

Комада

Партнер

30

Универзитет у
Крагујевцу, Факултет
за хотелијерство и
туризам у Врњачкој
Бањи

Комада

Партнер

партија 16.

Ред.
брoj

1.

2.

Назив
производа

Таблет

Таблет

Опис - минимално захтеване карактеристике
Tablet, Android, quad-core CPU, 10.1in
(2560x1600), 16GB flash storage, 2GB RAM,
dual-band 802.11a/b/g/ Wi-Fi, Bluetooth, 2Mp
front camera, 8Mp rear camera, MicroSD slot,
microUSB sync/charge port, lithium-polymer
battery
Tablet, Android, quad-core CPU, 10.1in
(2560x1600), 16GB flash storage, 2GB RAM,
dual-band 802.11a/b/g Wi-Fi, Bluetooth, 2Mp
front camera, 8Mp rear camera, MicroSD slot,
microUSB sync/charge port, lithium-polymer
battery

партија 17.

Ред.
брoj
1.

Назив
производа

Опис - минимално захтеване карактеристике

Таблет

Tablet računar, Android, 1GB RAM, 16GB
Storage, 7” - 1920x1200 display, Intel Atom - 2
jezgra, baterija lithium ion 2800 mAh

партија 18.

Ред.
брoj

Назив
производа

Опис

1.

Програми и
обука

Micros Fidelio software - integrated, end-toend solutions to the hospitality and retail
industries + data update for two years + training

1

2.

Програми и
обука

Micros Fidelio software - integrated, end-toend solutions to the hospitality and retail
industries + data update for two years + training

1

3.

Програми и
обука

Micros Fidelio software - integrated, end-toend solutions to the hospitality and retail
industries + data update for two years + training

1

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословна
школе струковних
студија у Лесковцу
Универзитет у
Крагујевцу, Факултет
за хотелијерство и
туризам у Врњачкој
Бањи

11

партија 19.

Ред.
брoj
1.

Назив
производа

Опис

Програм за
плагијате

PlagScan

Комада

Партнер

1

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

Комада

Партнер

2

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

Комада

Партнер

партија 20.

Ред.
брoj
1.

Назив
производа

Опис - минимално захтеване карактеристике

Школске табле
беле за
фломастере

240x120 cm, metalna podloga (mag.), OSB, 2 x
pakovanje flomastera (10 kom) i brisac, refill za
flomastere na punjenje

партија 21.

Ред.
брoj

Назив
производа

Опис

1.

Анализатор буке са
пратећом опремом

SOLO BLACK EDITION - ADVANCED
NOISE ANALYZER kit with accessories

1

2.

Анализатор буке са
пратећом опремом

DUO SMART NOISE AND MONITOR
ANALYZER kit with accessories

1

3.

Преносни
анализатор буке

WED007 PORTABLE NOISE DOSIMETERS
FOR NOISE ANALYSIS

1

4.

Уређај за мерење
температуре и
влажности

THERMO-HYGROMETER MOISTURE
METER PCE-555

4

5.

Уређај за мерење
температуре и
влажности са
меморијском
картицом

THERMO-HIGROMETER WITH SD
MEMORZ CARD PCE-313A-PCE

4

6.

Уређај за мерење
влажности

MOISTURE MEASURER USB Data Logger
PCE/HT71PCE

4

7.

Дигитални уређај за
мерење влажности

DIGITAL MOISTURE METER Mastech
MS6503

4

8.

Дигитални
термометар

DIGITAL THERMOMETER DATALOGGER

4

9.

Дигитални
термометар са
ласером

IR LASER THERMOMETER

4

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
12

10.

Уређај за мерење
температуре и
влажности са
меморијском
картицом

THERMO-HIGROMETER WITH SD
MEMORY CARD PCE-313A PCE

4

11.

Уређај за мерење
температуре,
влажности и
притиска ваздуха

THERMO-HIGRO-BAROMETER PCE THB
38PCE

4

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

партија 22.

Ред.
брoj
1.

2.

Назив
производа

Преносни
уређај за
мерење
вибрација
Гасни
анализатор са
сензорима за
CO и O2

Опис
VIB008 HUMAN VIBRATION PORTABLE
DOSIMETERS

Комада

Партнер

1

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

MRU Delta 65 FLUE GAS ANALYZER WITH
SENSORS FOR CO and O2

2

3.

Гасни
анализатор

MRU Sigma FLUE GAS ANALYZER

2

4.

Анализатор
хемијских
штетности

CHEMICAL HAZARDS ANALYZER
HYGITEST

4

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице
Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

партија 23.

Ред.
брoj

1.

Назив
производа

Опис - минимално захтеване карактеристике

Преносни
интерактивни
систем

Prenosni interaktivni sistem, aspect ratio: 4:3 i
16:9, aktivna površina: minimalno 120 inča,
rezolucija minimalno: 4000 × 4000, USB port,
upotrebljiva na svim vrstama projekcione
podloge (bela tabla, projekciono platno, zid...) sa
e-olovkom i pripadajućim softverom.

Комада

Партнер

2

Висока пословнотехничка школа
струковних студија
Ужице

13

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Услов при достављању понуде
1. Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла
на 10 % вредности без обрачунатог ПДВ-а за сваког појединачног партнера на
ТЕМПУС пројекту 544543 у складу са спецификацијом и одлуком о расподели, а све у
складу са конкурносном документацијом.
2. Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року на 5 % вредности без обрачунатог ПДВ-а за сваког појединачног
партнера у складу са спецификацијом и одлуком о расподели, а све у складу са
конкурносном документацијом.
Услов при потпису уговора.
Oвај услов се тражи од понуђача чија је понуда најповољнија и са којим ће се
закључити уговор.
1.Гаранција за озбиљност понуде
Изабрани најповољнији понуђач у обавези је да у року од 15 дана од дана закључења
уговора достави неопозиву банкарску гаранцију на износ од 10% од уговорене цене без
обрачунатог ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана
дужи од рока за извршење свих уговорених обавеза. Ако се у току реализације уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност банкарске
гаранције. Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив
без приговора.
Гаранција се издаје при потпису појединачног уговора са сваким од партнера:
1. Висока пословно-техничке школа струковних студија Ужице
2. Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
3. Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу
Гаранција се у укупном износу поклапа са 10%, с тим да се издаје за сваког партнера
појединачно на припадајући износ који се односи на део који је по спецификацији њима
припадајући.
Услов по испоруци добра.
2.Гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач у обавези је да по испоруци и фактурисању предметне опреме достави
партнеру - наручиоцу неопозиву банкарску гаранцију на износ од 5 % од уговорене цене
без обрачунатог ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 15 (петнаест)
дана дужи од гарантног рока. Ако се у току реализације уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност банкарске гаранције. Банкарска
гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року након писаног изјашњавања тј.
тражења да се квар отклони у року од 10 дана од дана слања истог понуђачу.
Гаранција се издаје при испоруци опреме за сваки појединачни уговор са сваким од
партнера :
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1. Висока пословно-техничке школа струковних студија Ужице
2. Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
3. Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу
Гаранција се у укупном износу поклапа са 5% с тим да се издаје за сваког партера
поједниначно на припадајући износ који се односи на део који је по спецификацији њима
припадајући.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Место испоруке је дефинисано спецификацијом:
Висока пословно-техничке школа струковних студија Ужице, Трг Светог Саве
34, 31000 Ужице,
Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам, Војвођанска
5А, 36210 Врњачка Бања,
Висока пословна школа струковних студија, Владе Јовановића 8, 16000 Лесковац
Испорука у смислу предходног става обухвата испоруку на „сто корисника (Купца) –
распаковано и повезано“.
СЕРВИСИРАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ
Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова на
опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача.
УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део документације.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде.
Образац понуде мора бити исправно попуњен и оверен. Уколико образац понуде није
исправно попуњен и оверен, понуда ће се сматрати неисправном.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши
измену или допуну конкурсне документације. Ако наручилац у року предвиђеном за
подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања
и без накнаде, те измене и допуне објави на својој интернет страници. Ако наручилац
измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Све измене и допуне, достављене на
напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне
документације.
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној
форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће
ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се може доставити лично или поштом у запечаћеној коверти, тако да се при њеном
отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуду
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са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у запечаћеној
коверти на адресу:
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
(1. спрат, канцеларија број 103)
ca naзnaкom:
„Понуда за набавку опреме и софтвера на пројекту ТЕМПУС - 544543
НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, име и презиме
особе за контакт и број телефона. Благовремена понуда је понуда примљена од стране
Купца у року одређеном за подношење понуде. Ако је понуда поднета по истеку назначеног
датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Купац ће је по окончању поступка отварања
понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговарајућа, ако садржи
неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из
конкурснедокументације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива из разлога јер
прелази процењену вредност, а носиоци пројекта не могу да се одрекну одређене опреме или
се утврди да су цене више него што су тржишне. Понуда може да буде одбијена ако се у
процедури не прикупи довољан број понуда.
ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
Разматраће се благовремене, исправне и одговарајуће понуде.
Уколико Комисија приликом прегледа понуда уочи рачунске грешке, о томе ће обавестити
Понуђача. Понуђач је дужан да у писменој форми да сагласност за исправку грешке.
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора у овој набавци опреме је саставни део конкурсне документације и њиме су
дефинисани међусобни односи, обавезе и одговорности између наручиоца и изабраног
понуђача. Понуђач мора попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом, чиме
даје своју сагласност да се са истим у потпуности слаже. У случају понуде са подизвођачем
у модел уговора се уноси назив подизвођача, а у случају заједничке понуде у модел уговора
уносе се називи свих учесника у заједничкој понуди.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________
у делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 1
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Лаптоп

2.

Лаптоп

Опис – минимално захтеване
карактеристике
screen size 15.6 inch, CPU Intel Core i3,
4GB RAM, HDD 500GB, DVD RW,
web camera, speakers, microphone, bag,
mouse sa licenciranim operativnim
sistemom (Microsoft Windows 7
Professional ili 8.1 Pro)
screen size 15.6 inch, CPU Intel Core i3,
4GB RAM, HDD 500GB, DVD RW,
web camera, speakers, microphone, bag,
mouse sa licenciranim operativnim
sistemom (Microsoft Windows 7
Professional ili 8.1 Pro)

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

5

5

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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.

18

Прилог уз понуду партије 1
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 2
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Лаптоп рачунар
(brandname)

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Intel Pentium 2020M 2.4 GHz, 4GB
RAM, 500GB HDD, 15.6” Screen

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

5

Укупнa вредност
Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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.

21

Прилог уз понуду партије 2
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 3
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 3
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.

Назив производа
Лаптоп рачунар
(brandname)

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Intel i5, 8GB RAM, 500GB HDD, 12.0”
- 13.5” Screen

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

3

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 3
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 4
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 4
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Звучници за
рачунар

2.

Звучници за
рачунар

Опис – минимално захтеване
карактеристике
PC speakers 2.1, power: 15W woofer
speaker minimum (RMS) satellites at
least 2 x 8W
PC speakers 2.1, power: 15W woofer
speaker minimum (RMS) satellites at
least 2 x 8W

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

1

1

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 4
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 5
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 5
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Видео пројектор

2.

Видео пројектор

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Video screens resolution of 1920x1080,
min brightness 2000 ANSI lumens,
2000:1 contrast min, with holder for
ceiling and Presenter
Video screens resolution of 1920x1080,
min brightness 2000 ANSI lumens,
2000:1 contrast min, with holder for
ceiling and Presenter

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

1

1

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 5
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неоопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 6
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 6
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Видео пројектор

2.

Видео пројектор

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Video screens resolution of 1280x1024,
min brightness 2000 ANSI lumens,
2000:1 contrast min, with holder for
ceiling, wall projection screen 2.4 x 2.4
m and Presenter
Video screens resolution of 1280x8000,
min brightness 2000 ANSI lumens,
2000:1 contrast min, with holder for
ceiling and wall projection screen 2.4 x
2.4 m, Presenter

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

3

3

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 6
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 7
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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Ред.
бр.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 7
са понуђеним ценама

Назив производа

1.

Рачунар
персонални

2.

Рачунар
персонални

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Computer brandname, All in One, CPU
Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD,
DVD RW, LAN 100Mbps, integrated
audio card, speakers, microphone,
keyboard, mouse, 3x USB, 19.5 inch
screen with a licensed operating system
(Microsoft Windows 7 Professional or
8.1 Pro)
Computer brandname, All in One, CPU
Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD,
DVD RW, LAN 100Mbps, integrated
audio card, speakers, microphone,
keyboard, mouse, 3x USB, 19.5 inch
screen with a licensed operating system
(Microsoft Windows 7 Professional or
8.1 Pro)

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

31

31

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови

НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 7
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 8
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 8
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.

Назив производа
Рачунар
персонални

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Desktop računar (brandname), Pentium
G3240 2-Core 4GB RAM 500GB HDD
18” - 19” Screen
Keyboard, mouse

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

30

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 8
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 9
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 9
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Програми

2.

Програми

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Microsoft Office 2013 Professional,
licences for academic institutions
Microsoft Office 2013 Professional,
licences for academic institutions

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

5
5

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 9
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 10
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 10
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Програми

2.

Програми

Опис

Комада

Microsoft Office 2013 Home &
Business, licences for academic
institutions
Microsoft Office 2013 Home &
Business, licences for academic
institutions

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

31

31

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 10
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 11
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 11
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.
2.

Назив производа
Слушалице са
микрофоном
Слушалице са
микрофоном

Опис – минимално захтеване
карактеристике

Комада

Headset with microphone

31

Headset with microphone

31

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 11
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 12
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 12
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.
2.

Назив производа
Мултифункционал
ни штампач
Мултифункционал
ни штампач

Опис – минимално захтеване
карактеристике
А4 black-white printer, scanner,
photocopier
А4 black-white printer, scanner,
photocopier

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

3
2

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 12
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 13
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 13
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив
производа

1.

Мрежна
опрема и
инсталација
исте

2.

Мрежна
опрема и
инсталација
исте

3.

Мрежна
опрема и
инсталација
исте

Кома
да

Опис – минимално захтеване карактеристике
Active and passive network equipment for computer labs
(UTP cable CAT 5e -600 m, Cable UTP Patch 5e 2m 31pcs, RJ-45 Inline Coupler - 31 pcs, Rack cabinet
6U/19" Wall-mount -1pc, Patch panel 19"/1U with 24
RJ-45-2pcs, Cable UTP Patch 5e 0.5m - 31 pcs, 24-port
100Mbps switch rack mount 19"-2 pcs) + installation
Active and passive network equipment for computer labs
(UTP cable CAT 5e -600 m, Cable UTP Patch 5e 2m 31pcs, RJ-45 Inline Coupler - 31 pcs, Rack cabinet
6U/19" Wall-mount -1pc, Patch panel 19"/1U with 24
RJ-45-2pcs, Cable UTP Patch 5e 0.5m - 31 pcs, 24-port
100Mbps switch rack mount 19"-2 pcs) + installation
Active and passive network equipment for computer labs
(UTP cable CAT 5e -600 m, Cable UTP Patch 5e 2m 31pcs, RJ-45 Inline Coupler - 31 pcs, Rack cabinet
6U/19" Wall-mount -1pc, Patch panel 19"/1U with 24
RJ-45-2pcs, Cable UTP Patch 5e 0.5m - 31 pcs, 24-port
100Mbps switch rack mount 19"-2 pcs) + installation

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

1

1

1

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 13
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 14
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________

56

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 14
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Рачунар

2.

Рачунар

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Web server (brandname, CPU 4-Core,
8GB RAM, 2x1TB HDD, 2xLAN
100Mbps, 3x USB, VGA) with UPS
(min 1000 VA, load 200w - autonomy
min 60 min, 2x Schuko CEE 7, Line
Interactive)
Web server (brandname, CPU 4-Core,
8GB RAM, 2x1TB HDD, 2xLAN
100Mbps, 3x USB, VGA) with UPS
(min 1000 VA, load 200w - autonomy
min 60 min, 2x Schuko CEE 7, Line
Interactive)

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

1

1

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 14
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 15
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 15
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.

Назив производа
Serverski računar
(brandname)

Опис – минимално захтеване
карактеристике
T320 Xeon E5-2407 4-Core 2.2GHz,
64GB RAM, 2 x 3TB HDD SATA

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

2

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 15
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 16
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 16
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Таблет

2.

Таблет

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Tablet, Android, quad-core CPU, 10.1in
(2560x1600), 16GB flash storage, 2GB
RAM, dual-band 802.11a/b/g/ Wi-Fi,
Bluetooth, 2Mp front camera, 8Mp rear
camera, MicroSD slot, microUSB
sync/charge port, lithium-polymer
battery
Tablet, Android, quad-core CPU, 10.1in
(2560x1600), 16GB flash storage, 2GB
RAM, dual-band 802.11a/b/g Wi-Fi,
Bluetooth, 2Mp front camera, 8Mp rear
camera, MicroSD slot, microUSB
sync/charge port, lithium-polymer
battery

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

3

3

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 16
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 17
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 17
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.

Назив производа
Таблет

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Tablet računar, Android, 1GB RAM,
16GB Storage, 7” - 1920x1200 display,
Intel Atom 2 jezgra, baterija lithium ion
2800 mAh

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

30

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 17
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 18
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 18
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

Назив производа

1.

Програми и обука

2.

Програми и обука

3.

Програми и обука

Опис

Комада

Micros Fidelio software - integrated,
end-to-end solutions to the hospitality
and retail industries + data update for
two years + training
Micros Fidelio software - integrated,
end-to-end solutions to the hospitality
and retail industries + data update for
two years + training
Micros Fidelio software - integrated,
end-to-end solutions to the hospitality
and retail industries + data update for
two years + training

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

1

1

1

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 18
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 19
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 19
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.

Назив производа

Опис

Програм за
плагијате

PlagScan

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

1

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 19
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 20
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 20
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.

Назив производа
Школске табле
беле за
фломастере

Опис – минимално захтеване
карактеристике
240x120 cm, metalna podloga (mag.),
OSB, 2 x pakovanje flomastera (10
kom) i brisac, refill za flomastere na
punjenje

Комада

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

2

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују
правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 20
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 21
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 21
са понуђеним ценама
Назив производа

Опис

Комада

Анализатор буке са
пратећом опремом
Анализатор буке са
пратећом опремом
Преносни анализатор
буке
Уређај за мерење
температуре и
влажности
Уређај за мерење
температуре и
влажности са
меморијском картицом
Уређај за мерење
влажности
Дигитални уређај за
мерење влажности
Дигитални термометар
Дигитални термометар
са ласером
Уређај за мерење
температуре и
влажности са
меморијском картицом
Уређај за мерење
температуре,
влажности и притиска
ваздуха

SOLO BLACK EDITION - ADVANCED
NOISE ANALYZER kit with accessories
DUO SMART NOISE AND MONITOR
ANALYZER kit with accessories
WED007 PORTABLE NOISE DOSIMETERS
FOR NOISE ANALYSIS

1

THERMO-HYGROMETER MOISTURE
METER PCE-555

4

THERMO-HIGROMETER WITH SD
MEMORZ CARD PCE-313A-PCE

4

MOISTURE MEASURER USB Data Logger
PCE/HT71PCE
DIGITAL MOISTURE METER Mastech
MS6503
DIGITAL THERMOMETER DATALOGGER

4

IR LASER THERMOMETER

4

THERMO-HIGROMETER WITH SD
MEMORY CARD PCE-313A PCE

4

THERMO-HIGRO-BAROMETER PCE THB
38PCE

4

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

1
1

4
4

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови

НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама
Европске уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим
софтвера, база података, дигиталних производа и слично.
EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум

______________________________

М. П.

Понуђач

_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 21
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни
да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 22
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 22
са понуђеним ценама
Ред.
бр.
1.

2.
3.
4.

Назив производа

Преносни уређај
за мерење
вибрација
Гасни анализатор
са сензорима за
CO и O2
Гасни анализатор
Анализатор
хемијских
штетности

Опис

Вредност
без ПДВ-а

Комада

VIB008 HUMAN VIBRATION
PORTABLE DOSIMETERS

1

MRU Delta 65 FLUE GAS
ANALYZER WITH SENSORS FOR CO
and O2
MRU Sigma FLUE GAS ANALYZER
CHEMICAL HAZARDS ANALYZER
HYGITEST

Вредност са
ПДВ-ом

2
2
4

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама Европске
уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим софтвера,
база података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 22
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неопходни да
би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 23
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
Датум подношења понуде
Деловодни број понуде

Понуђач
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на порталу за јавне набавке www.javnenabavke.com и на сајту www.vpts.edu.rs.
Начин давања понуде (заокружи uзaбpaнy onцujy):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са суиспоручиоцем
Заједничку понуду подносим са:
Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу _______________________________________ у
делу који се односи на _____________________________________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 23
са понуђеним ценама
Ред.
бр.

1.

Назив производа

Преносни
интерактивни
систем

Опис – минимално захтеване
карактеристике
Prenosni interaktivni sistem, aspect ratio:
4:3 i 16:9, aktivna površina: minimalno
120 inča, rezolucija minimalno: 4000 ×
4000, USB port, upotrebljiva na svim
vrstama projekcione podloge (bela tabla,
projekciono platno, zid...) sa e-olovkom i
pripadajućim softverom.

Вредност
без ПДВ-а

Комада

Вредност са
ПДВ-ом

2

Укупнa вредност

Рок испоруке добара

_________ календарских дана од дана закључења

Гарантни рок

__________ месеци, од примопредаје опреме

Koмерцијално-технички услови понуде – посебни услови
НАПОМЕНА 1: Као што је наведено у Члану 10.1 Уговора (Grant Agreement), сви корисници заиста морају да поштују

правило о пореклу приликом набавке опреме.
То значи да је горе наведена опрема европског порекла, што значи да је опрема произведена или склопљена у земљама Европске
уније, Норвешке, Лихтенштајна и Исланда укључујући и државе Западног Балкана и Турску.
Ово правило односи се на све "опипљиве физичке производе" набаљене у склопу уговора, т.ј. на сву опрему осим софтвера, база
података, дигиталних производа и слично.

EЛEMEHTИ ПОНУДЕ:
Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност;
Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке;
Место испоруке – франко купац у складу са расподелом из спецификације;
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда;
Рок плаћања – оквирно 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.

Датум
______________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________

Напомена:
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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Прилог уз понуду партије 23
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

Ред. бр.

Детаљан опис и техничке карактеристике производа

Коментар

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац обавезно попунити као прилог ако понуђач нуди опрему из ове партије. Уз овај
образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неоопходни да
би се понуда могла сагледати.
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УПУСТВО O HАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УCJIOBА

Испуњеност услова доказује се писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, сагласно одредби члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник
РС« број 124/12).
Ако понуђач наступа самостално, изјаву попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице
понуђача.
Ако понуду подноси група понуђача, образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава
овлашћени представник групе понуђача, односно, ако нема овлашћеног представника, сваки
понуђач из групе понуђача попуњава, потписује (овлашћено лице) и печатом оверава образац
изјаве.
Ако понуђач наступа са подизвођачем, овлашћено лице понуђача попуњава, потписује и печатом
оверава образац изјаве.
Допунска напомена:
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка било које
промене у вези са испуњеношћу услова из предметног поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора, о тој промени писмено
обавести наручиоца и промену документује на прописан начин.
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ОБРА3АЦ И3JАBE ПОНYЂАЧА
О ИСПУЊАBАЊУ УСЛОBА И3 ЧЛ. 75. И 76. 3АKОНА Y ПОСТYПKУ
ОБJEДИЊEНE JАBНE НАБАBKE
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
И3JАBУ
Понуђач ___________________________________________ у поступку обједињене јавне
набавке Опреме и софтвера број ТЕМПУС 01/2015 за потребе партнера Високе пословно-техничке
школе струковних студија Ужице, Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи и Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу на пројекту
544543-TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUS-JPCR, 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуде;
4) 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);

Место: _______________
Датум: ________________

М.П.

Понуђач:
__________________

Hanoмеna: 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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И3JАBА ПОДИЗBОЂАЧА
О ИСПУЊАBАЊУ УСЛОBА И3 ЧЛ. 75. 3АKОНА Y ПОСТУПKУ ОБJEДИЊEНE
JАBНE НАБАBKE
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
И3JАBУ
Подизвођач ________________________________________ у поступку обједињене јавне
набавке Опреме и софтвера број ТЕМПУС 01/2015 за потребе партнера Високе пословно-техничке
школе струковних студија Ужице, Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи и Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу на пројекту
544543-TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUS-JPCR, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
1) 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;
2) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
3) 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: ________________

М.П.

Понуђач:
__________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ИЗJАBА O ИCПУЊEHOCTИ УCЛOBА УTBPЂEHИХ
KOHKУPCHOM ДOKУMEHTАЦИЈОМ
-изјава да располаже/поседује у моменту подношења
понуде, минимум 1 службено возило:
_______________________________________________

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Доказ: копија саобраћајне дозволе или уговор о рентирању
службених возила

Да располаже довољним
теничким капацитетима
за Партију _____

Место и датум:
______________________

Потпис овлашћеног лица

- Проспект (каталог) или фотографија у боји или црно
бело за све понуђене производе са детаљним
техничким карактеристикама оверене потписом и
печатом овлашћеног лица. Понуда понуђача која не
садржи детаљан опис техничких карактеристика
према датој техничкој спецификацији неће се
сматрати одговарајућом и биће одбијена као
неприхватљива.

(М.П.)

За понуђача
________________________
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Назив и седиште понуђача

Датум:
На основу члана 61. став 7. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12),
дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у поступку јавне
набавке – Обједињена набавка опреме и софтвера за потребе партнера Високе пословно-техничке
школе струковних студија Ужице, Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи и Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу на пројекту
544543-TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUS-JPCR, објављеном на wеб страници Наручиоца,
доставити гаранцију за добро извршење посла у случају да се са нама закључи уговор, у износу
од 10% од укупне вредности уговора и да ћемо доставити гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року при испоруци опреме у износу од 5% од укупне вредности уговора, без
урачунатог пореза на додату вредност, у корист наручиоца, са клаузулом “без протеста”, роком
доспећа “по виђењу” и роком важења месец дана дуже од периода важности уговора тј. Извршења
послова из члана 1 Уговора.
Горе наведене гаранције ћемо доставити за сваког наведеног партнера у износу и условима како је
захтевано спецификацијом.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
−
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, изјаву потписује и оверава печатом овлашћено лице
понуђача.
−
Уколико понуђач наступа са групом понуђача изјаву потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе
понуђача или овлашћено лице понуђача.
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Назив и седиште понуђача

Датум: _____________________

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС« број 124/12), у
циљу доказивања испуњености услова утврђених Конкурсном документацијом, за учешће у
поступку јавне набавке, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо при састављању понуде
у поступку јавне набавке – Обједињена набавка опреме и софтвера за потребе партнера Високе
пословно-техничке школе струковних студија Ужице, Универзитета у Крагујевцу, Факултета за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи и Високе пословне школе струковних студија у
Лесковцу на пројекту 544543-TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUS-JPCR, поштовали обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, и гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине.

ПОНУЂАЧ

М .П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Назив и седиште понуђача

Датум: __________________

На основу члана 26. , члана 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама (»Службени гласник
РС« број 124/12) и члана 6. став 1. тачка 10) и члана 20. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(»Службени гласник РС« број 29/13), дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку јавне набавке –
Обједињена набавка опреме и софтвера за потребе партнера Високе пословно-техничке школе
струковних студија Ужице, Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам у
Врњачкој Бањи и Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу на пројекту 544543TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUS-JPCR, понуду подносимо независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

М .П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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______________________
Назив и седиште понуђача

Датум: _________________

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС« број 124/12), у
циљу доказивања испуњености услова утврђених Конкурсном документацијом, за учешће у
поступку јавне набавке, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо при достављању
профактуре – понуде, а по потпису Уговора у поступку јавне набавке пружити доказ „Сертификат
о пореклу опреме“ – потврда којим се потврђује да је опрема произведена или склопљена у
земљама Европске Уније, Норвешкој, Лихтештајну, Исланду, Турској или земљама Западног
Балкана (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Македонија).
У случају не достављања исте овлашћујемо Наручиоца да реализује финансијску гаранцију
(меницу) за добро обављање посла, уколико нису испуњени услови из претходног става овог
члана.

ПОНУЂАЧ

М .П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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MOДEЛ УГОВОРА O HАBАВЦИ OПРЕМЕ И СОФТВЕРА
У ОКВИРУ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА 544543
ПО ПАРТИЈИ БРОЈ _________
(редни број јавне набавке: ТЕМПУС 01/2015 )
закључен у __________, дана ___________ 2015. године између:
1.Висока пословно-техничке школа струковних студија Ужице
2.Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
3.Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу (у даљем тексту: купац-партнер)
и
4. ____________________________________________________________ из______________
ул. _____________________ бр . _________ , са ПИБ-ом __________________ , матичним
код
бројем ____________________,са бр.т.р.
(банке), које заступа
као
Извршиоца посла (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" бр.124/12), поступак набавке опреме и софтвера која је предмет овог уговора није се
спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се набавка опреме и софтвера
финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке опреме и софтвера који
претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са Упутством зa спровођење набавке
опреме у оквиру Темпус пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.

ПPEДМЕТ УГОBOPА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја по Партији број _______ за Темпус пројекат 544543TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUS-JPCR (у даљем тексту: опрема), у свему према документацији и
понуди Продавца број _______ од ___________ 2015. године, која чини саставни део овог Уговора.
POK ИCПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке _______________ је Пословна зграда Купца-партнера Високе пословно-техничке
школе струковних студија у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи и Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу у складу са
расподелом из техничке спецификације конкурсне документације, а у складу са количинама датим
у понуди.

Члан 4.
Продавац је дужан да __________ испоручи у оргиналном паковању и да исто паковање чува код
себе све до истека гарантног рока опреме, како би се у случају квара иста могла послати у сервис у
траженој оригиналној амбалажи.
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Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.

Члан 5.
Продавац је дужан да Купца-партнера благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима
и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.
Продавац ће Купцу приликом потписивања овог уговора пружити доказ: „Сертификат о пореклу
опреме - потврда“ којим се потврђује да је опрема произведена или склопљена у земљама Европске
Уније, Норвешкој, Лихтештајну, Исланду, Турској или земљама Западног Балкана (Србија, Црна
Гора, Босна и Херцеговина и Македонија), у складу са Чланом I.10.1. Уговора (Grant Agreement) и
првим ставом Упутства како да понуђачи саставе понуду.
Продавац је дужан да Купца писменим путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након појаве
непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра евентуалну
могућност продужења уговореног рока.
Члан 6.
Купац-партнер се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у количини предвиђеној
овим Уговором.
Купац-партнер ће једнострано раскунути уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за
добро обављен посао, уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „3anucnux o npujeму onpeмe“ који потписују овлашћена
лица Купца и Продавца.
Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања опреме, а
најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА

Члан 7.
Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из понуде Продавца у укупном износу
од ________________ ( словима: _______________________________________) динара, без
обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно ________________
( словима: _______________________________________) динара, са урачунатим порезом на додату
вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу Купца –
распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.

Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу-партнеру, одмах по потписивању Уговора са сваким појединачним
партнером, достави предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним
износом набавке са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац-партнер ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити Продавцу
који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је опрема
ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. Купац-партнер ће извршити плаћање
опреме Продавцу по окончању испоруке, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.
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Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу-партнеру да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у свему
техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за све
недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је _________ за све ставке из понуде и почиње да траје од момента
потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, али најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране Купца. Продавац преузима
неисправну и враћа поправљену опрему у Високу пословно-техничку школу струковних студија у
Ужицу, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи и Високу
пословну школу струковних студија у Лесковцу или кроз мрежу овлашћених сервиса.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца.
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења од Купца, Купац има право да сам отклони недостатке или
да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца, у овом случају Купац-партнер задржава
право да активира гаранцију из члана 15. Уговора у пуном износу без обзира на вредност квара, у
случају да је цена квара већа од цене квара Купац-партнер задржава право да се судским путем
наплати до вредности коју је наплатио.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок од
24 месеца од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок тј. гарантни
рок се продужава за период мировања рачунарске опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи у року из члана 2. овог
уговора, а није у питању виша сила, Продавац се обавезује да Купцу-партнер плати уговорну казну
у висини од 0,2% (процената) од укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим
да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује Гаранцијом за добро извршење посла, такође ову гаранцију употребљава
у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с тим да обавеза испоруке опреме остаје на
снази. У случају да одустане у одређеном тренутку Купац се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Продавац неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у испоруци опреме и то
само у случајевима више силе која је недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у
случају да на било који начин Купац сумља у веродостојност образложења има право да активира
Гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
Члан 13.
Уколико је због кашњења Продавца у испоруци опреме претрпео штету која је већа од износа
уговорне казне, Купац може да, уместо уговорне казне, од Продавца захтева накнаду штете,
односно, поред уговорне казне, може да захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Продавац се обавезује да на дан закључења овог Уговора достави Купцу Средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла и то банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Продавац је обавезан да достави Купцу, неопозиву банкарску гаранцију за добро извршење посла
на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити
безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за извршење
свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, мора се продужити важност банкарске гаранције. Банкарска гаранција мора бити
безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Продавац се обавезује да даном закључења овог Уговора достави Купцу Средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року. Продавац се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне
набавке преда купцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у
гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења
банкарску гаранцију мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Купац ће уновчити
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани Продавац не
изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора
у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Продавац овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из
средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од највише 10% од вредности из члана 7.
Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Купац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
•
блокаде текућег рачуна Продавца,
•
уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
•
уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и стандардима за ту врсту
опреме и квалитету наведеном у понуди Продавца
•
уколико се накнадно утврди да је Продавац презентовао нетачне податке и
документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
•
у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у месту купца-партнера.
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Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна страна.
ЗА ПРОДАВЦА
_________________________

ЗА КУПЦА
________________________
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ЗА КУПЦА
На основу Закона о меници и тачке 6. Одлуке о облику, садржини и начину и коришћења јединствених
инструмената платног промета (Сл.лист СРЈ 29/2002; 30/2002; 72/2002)

НАЗИВ ___________________________
Адреса ________________________
Текући рачун, МБР, ПИБ __________________________
(у даљем тексту: Менични поверилац)
и
НАЗИВ ___________________________
Адреса ________________________
Текући рачун, МБР, ПИБ __________________________
(у даљем тексту: Менични дужник)
М Е Н И Ч Н О О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
Законски заступник Меничног дужника ___________________________________ , ЈМБГ
__________________________ , као Директор предузећа, уручује Меничном Повериоцу 1
(једну) Меницу 'без протеста' за покриће и обезбеђење плаћања обавеза из Уговора о
_______________________ број ________________од ________________ 2015. године у
износу од РСД _________________________(словима: РСД
________________________________ и 00/100), увећаним за припадајуће камате и остале
трошкове из уговора.
Овим овлашћењем Менични дужник овлашћује Меничног повериоца да уручене менице може у
свако доба попунити у складу с одредбама из уговора и Закона о меници, по својој вољи
домицилирати и учинити доспелим за ненаплећен износ дуговања по уговору и наплатити их на
терет било ког рачуна Меничног дужника, односно тражити наплату код надлежног суда.
Менични дужник се обавезује за сваку искоришћену меницу у наплати доспелих обавеза
доставити Меничном повериоцу нову меницу.
Спецификација уручене менице:
1. ..................................................................
У ______________, дана_________2015. године
Печат и потпис овлашћеног лица
___________________________
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