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На страни 11 конкурсне документације, мења се текст партије 18 и нови текст гласи: 
 
партија 18. 

Ред. 
брoj Назив производа Опис Комада Партнер 

1. Програми и 
обука 

Micros Fidelio software  -  integrated, end-to-end 
solutions to the hospitality industries + software 
upgrade with new versions and realizes for two 
years + training 

1 

Висока пословно-
техничка школа 

струковних студија 
Ужице 

2. Програми и 
обука  

Micros Fidelio software  -  integrated, end-to-end 
solutions to the hospitality industries + software 
upgrade with new versions and realizes for two 
years + training 

1 
Висока пословна 

школе струковних 
студија у Лесковцу 

3. Програми и 
обука 

Micros Fidelio software  -  integrated, end-to-end 
solutions to the hospitality industries + software 
upgrade with new versions and realizes for two 
years + training 

1 

Универзитет у 
Крагујевцу, Факултет 

за хотелијерство и 
туризам у Врњачкој 

Бањи 
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На страни 69 конкурсне документације, мења се текст ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 18 и нови 
текст гласи: 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 18 

са понуђеним ценама 
 

Ред. 
бр. Назив производа Опис Комада Вредност 

без ПДВ-а 
Вредност 

са ПДВ-ом 

1. Програми и обука 

Micros Fidelio software  -  integrated, 
end-to-end solutions to the hospitality 
industries + software upgrade with new 
versions and realizes for two years + 
training 

1 

  

2. Програми и обука  

Micros Fidelio software  -  integrated, 
end-to-end solutions to the hospitality 
industries + software upgrade with new 
versions and realizes for two years + 
training 

1 

  

3. Програми и обука 

Micros Fidelio software  -  integrated, 
end-to-end solutions to the hospitality 
industries + software upgrade with new 
versions and realizes for two years + 
training 

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            Понуђач 

М. П. 
______________________________           _______________________________ 

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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Комисија за обједињену набавку опреме 
 

председник  Комисије 
мр Слободан Петровић 

      
 ___________________________________ 
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