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У складу са чланoм 7. став 1. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/2012) и Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и
Еразмус мундус пројеката који је упутила Темпус фондација (Национална Темпус канцеларија),
као и чланова 53. и 54. Правилника о начину и процедурама реализације међународних
пројеката којима руководи или чији је координатор Универзитет у Нишу (бр. 2001/4 од
07.12.2010. године) припремљена је
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за достављање понуде за набавку опреме
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EQUIED
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR
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У складу са чланoм 7. став 1. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/2012) Упутства зa спровођење набавке опреме у оквиру Tempus и Erasmus
mundus пројеката Темпус фондације (Националне Темпус канцеларије), као и чланова 53. и 54.
Правилника о начину и процедурама реализације међународних пројеката којима руководи или
чији је координатор Универзитет у Нишу (бр. 2001/4 од 07.12.2010. године), Универзитет у Нишу
упућује:
I
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СВИХ ПАРТНЕРА НА
ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ „EQUIED”

бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR
Ред.б. набавке ТЕМПУС 1/12 - 2014
Наручилац: Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, Србија, тел.
018/257- 970, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде у складу са Законом,
конкурсном документацијом и овим јавним позивом.
Предмет набавке је обједињена набавка опреме, и то: асистивна опрема за студенте
са хендикепом, за потребе свих партнера на пројекту “EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER
EDUCATION AREA“ бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту:
Пројекат ЕQUIED).
Техничка спецификација предмета набавке дата је у делу IV конкурсне документације.
1.
Набавка је обликована у 5 (пет) партија и то:
партијa 1 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 2 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 3 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 4 – EQUIED Државни Универзитет у Новом Пазару
партијa 5 – EQUIED Универзитет у Београду

Понуђач је дужан да назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређене партије. У случају да понуђач доставља понуду за две или више партија, она мора
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
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2.

3.
4.

5.

Право учешћа у поступку набавке имају сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/2012). Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа уз понуду у складу
са чланом 77. Закона о јавним набавкама, у облику и на начин како је то прописано
наведеним чланом Закона. Докази о испуњености услова могу се доставити у
неовереним копијама. Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној
документацији, понуђач је дужан да достави и друга тражена документа и обрасце
садржане у конкурсној документацији.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Непосредан увид у конкурсну документацију, као и њено преузимање, може извршити
представник понуђача, са уредним писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену
од 9,00 до 14,00 сати, у просторијама Наручиоца - Универзитет у Нишу, Универзитетски
трг 2, 18000 Ниш, код Гордане Стошић у канцеларији број 17а. Конкурсна документација
се преузима лично. При личном преузимању потребно је поднети овлашћење за
представника који преузима конкурсну документацију. Копију конкурсне документације
могуће је преузети и са веб сајта Универзитета у Нишу (http://www.ni.ac.rs/), као и са
Портала јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/).
Сва питања која се тичу техничких спецификација предмета ове јавне набавке упућују се
Данијеле Гавриловић, danijela.gavrilovic@filfak.ni.ac.rs, 064/8312503.
Понуде приспеле после назначеног дана и сата неће се отварати и по окончању
поступка отварања понуда, вратиће се неотворене понуђачима са назнаком да су
неблаговремене.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу Наручиоца:
Универзитет у Нишу, улица Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, у затвореној коверти,
са назнаком: „Понуда за набавку опреме на ТЕМПУС пројекту EQUIED – број набавке
ТЕМПУС- 1/14 - 2014 –НЕ ОТВАРАТИ“ на предњој страни, а на полеђини коверте
обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број
телефона.
Рок за подношење пријава је 30 дана од објављивања позива на Порталу јавних
набавки(http://portal.ujn.gov.rs/)
и
интернет
страници
Универзитета
у Нишу
(http://www.ni.ac.rs/), односно до 23.4.2014. године до 12,00 сати.
Благовремене се сматрају Понуде које су приспеле на адресу Универзитета у Нишу до
12 часова последњег дана истека рока за достављање понуда, без обзира на начин
доставе односно до 23.4.2014. године.
Понуда мора бити сачињена у писаном облику, искључиво на прописаном обрасцу и
према приложеном упутству, на српском језику, са ценом израженом у динарима (за
партију 5 и у еврима), јасна и недвосмислена, читко откуцана или исписана штампаним
словима, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју понуђач
доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави гаранцију за учешће у поступку, у свему како је
то дефинисано конкурсном документацијом.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуда.
Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са уредним
писаним овлашћењем/пуномоћјем, које ће предати Комисији Наручиоца пре отварања
понуда.
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6.
7.
8.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 радних дана од дана
истека рока за достављање понуда.
Са изабраним понуђачима закључиће се Уговор. Наручилац задржава право да у случају
неприхватљивих и неодговарајућих понуда, не донесе одлуку о додели уговора.
Наручилац може узети и веће количине од затражених уколико се не превазилази буџет
за сваку партију.
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II
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора o
набавци опреме на ТЕМПУС пројекту.
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку набавке одређене
Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са
документацијом и позивом, у супротном, понуда се одбија.
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама, односно ако:
• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
• да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
• да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
• понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
•

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.

•

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1)
попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац IV у конкурсној
документацији – дат по партијама);
2)
попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о понуђачу, (дат по
партијама);
3)
попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача (дат по партијама);
4)
попуњен,
печатом
оверен
и
потписан
образац
Подаци
о
подизвођачу/суиспоручиоцу, уколико понуђач делимично извршење предмета
набавке поверава подизвођачу/суиспоручиоцу (дат по партијама);
5)
доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, наведене у
Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона (III део у конкурсној
документацији);
6)
попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о прихватању услова из јавног
позива и конкурсне документације (образац V у конкурсној документацији);
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попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из
члана 75. Закона (образац VI у конкурсној документацији);
8)
попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (IX део у конкурсној
документацији – дат по партијама);
9)
попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цена (образац X у
конкурсној документацији);
10) попуњен, печатом оверен и потписан Образац Потврда о независној понуди
(образац XII у конкурсној документацији).
Понуда ће се сматрати исправном ако понуђач попуни и достави понуду на оригиналним
обрасцима који су саставни део конкурсне документације у складу са овим Упутством, у
супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен за подношење понуде у складу са Законом.
7)

•

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Потребно је да понуђач обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који
морају да буду њихов саставни део, попуни прецизно и читко - штампаним словима, хемијском
оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати,
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.
•

ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована у пет партија и то:
партијa 1 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 2 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 3 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 4 – EQUIED Државни Универзитет у Новом Пазару
партијa 5 – EQUIED Универзитет у Београду.

•

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
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•

ПОДИЗВОЂАЧ/СУИСПОРУЧИЛАЦ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем/суиспоручиоцем, тај подизвођач/суиспоручилац ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвођача/суиспоручиоца.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача/суиспоручиоца, ради утврђивања испуњености тражених услова.
•

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у
заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац
"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" и доставити доказе о испуњености
услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу III у конкурсној
документацији.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под подтачком 4,
тачке 2 овог Упутства.
Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда пре закључења уговора
понуђач је дужан да поднесе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи из групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
•

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ/СУИСПОРУЧИЛАЦ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач/суиспоручилац.
•

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неисправна.
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9.1 Рок и место испоруке
Рок испоруке добара која су предмет набавке не може да буде дужи од 45 дана од дана
закључења уговора за све партије осим за партију 5 код које је рок испоруке не може бити дужи
од 90 дана од дана закључења уговора.
Уколико је рок испоруке дужи од траженог понуда ће бити одбијена.
Место испоруке је дефинисано сваком партијом посебно:
партијa 1 – EQUIED Универзитет у Нишу, Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 2 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 3 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
партијa 4 – EQUIED Државни Универзитет у Новом Пазару
партијa 5 – EQUIED Универзитет у Београду.
Испорука обухвата испоруку „на сто корисника (Купца) – распаковано и повезано“.
Гарантни рок
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета и исправности опреме у периоду који
није краћи од дефинисане произвођачке гаранције од дана пуштања у рад опреме или најмање
1 (једну) годину од дана пуштања у рад опреме. Гарантни рок се исказује посебно за сваку
позицију опреме која се нуди.
9.3
Сервисирање у гарантном року
Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова
на опреми.
9.2

•

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима а за партију 5 и у еврима.
Образац структуре цене понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној
документацији.
•

ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ / ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Рок плаћања не може бити краћи од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме.
Уколико је понуђач захтевао авансно плаћање дужан је да у тренутку закључења Уговора
достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.
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•

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Понуђач је дужан да у понуди означи податке који се сматрају поверљивим. Наручилац
ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени
као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку "ПОВЕРЉИВО" а испод наведене
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређен
податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора бити
обележен црвеном бојом а поред њега наведена ознака "ПОВЕРЉИВО" испод које се налази
потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивoсти
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена, и остали подаци из понуде
који су од значаја за рангирање понуде.
•

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда, упућивањем захтева на адресу Наручиоца.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 дана од дана пријема захтева за
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде доставити одговор у
писаном облику, поштом или телефаксом и истовремено ту информацију доставити свим
другим лицима која су примила конкурсну документацију.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде,
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу, Универзитетски трг
2, 18000 Ниш, са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације - набавка опреме на ТЕМПУС пројекту EQUIED – број набавке ТЕМПУС- 1/14 2014".
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
•

НАЧИН НА КОЈИ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛУ КОД ПОНУЂАЧА,
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може вршити и контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача/суизвршиоца.
Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуде пруже додатна
обавештења.
•

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријуми за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

•

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 5 дана од дана
отварања понуда.
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Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде доставити свим понуђачима у року
од три дана од дана доношења одлуке.
Понуђач незадовољан Одлуком о избору најповољније понуде има право поднети захтев
за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте одлуке. Захтев за заштиту
права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом на датој
адреси наручиоца. Уз захтев за заштиту права, подносилац захтева дужан је да поднесе и доказ
о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије. Копију захтева
за заштиту права, подносилац захтева истовремено доставља и Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац
ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу Уговора најкасније у року од три
дана од дана пријема позива за закључење Уговора.
Ако изабрани понуђач не приступи закључењу Уговора, односно не достави потписан
Уговор, у року од 7 (седам) дана од дана достављања Уговора на потпис или не достави
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно
плаћање сматраће се да је одустао од закључења Уговора, односно од предметне јавне
набавке, у ком случају наручилац задржава право да Уговор за реализацију предмета јавне
набавке додели првом следећем најповољнијем понуђачу.
Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од јавне набавке.
•

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасцима 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.
Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ а за партију 5 и у еврима.
Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти. Цена се даје франко купац
и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују (царина, превоз, утовар, истовар,
осигурање и сл), осим у случају партије 5 где у износ цене није урачуната царина.
•

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 у 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 са доказима о
испуњености услова из конкурсне документације доставити у запечаћеној коверти на адресу:
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ - РЕКТОРАТ
Универзитетски трг 2
18000 Ниш
са назнаком:
„Понуда за набавку опреме на ТЕМПУС пројекту EQUIED, број набавке ТЕМПУС- 1/14 - 2014
– НЕ ОТВАРАТИ“ на предњој страни.
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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 Наручиоца у року одређеном за
достављање понуде. Ако је понуда достављена по истеку назначеног датума и сата, сматраће
се неблаговременом, а Наручилац 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 конкурсне
документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
•

ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ

Разматраће се благовремене, исправне и одговарајуће понуде, као и неприхватљива
понуда само у случају ако је таква понуда неприхватљива из разлога што је понуђена цена већа
од процењене вредности набавке. У случају наjповољније неприхватљивије понуде која
прелази процењену вредност по ТЕМПУС Пројекту “EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER
EDUCATION AREA“ бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR, Наручилац задржава
право да смањи тражену количину робе за које је тражио понуду.
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/суизвршиоцем у модел уговора се уноси назив подизвођача/суизвршиоца, а у
случају заједничке понуде у модел уговора уносе се називи свих учесника у заједничкој понуди.
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III
УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
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привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
•

У погледу испуњености услова из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама да
располаже неопходним финансијским капацитетом, понуђач доказује достављањем
следећих доказа које прилаже уз понуду:
a) Извод из биланса стања и Извештај о бонитету који издаје Агенција за
привредне регистре Републике Србије, да за пословну 2012. годину понуђач
није пословао са губитком.
б) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико понуда
подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку
закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса.
Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно
плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими
тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
в) Понуђач који има седиште у другој држави може поднети гаранцију своје
пословне банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази које наручилац захтева
под тачкама 1. до 5., понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести
Наручиоца и да је документује на прописани начин.
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Докази о испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкама се могу доставити
у неовереним копијама, а понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је
да у року који не може бити дужи од 3 дана од дана пријема писаног позива наручиоца, а
који ће наручилац упутити понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија пре
доношења одлуке о избору најповољније понуде, достави оригинал или оверену копију
доказа о испуњености услова из члана 77. Закона. Уколико понуђач чија понуда буде
оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од 3
дана од дана пријема писаног позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити
као неисправну, а достављање оригинала/оверених копија ће тражити од понуђача који
је следећи на ранг листи.
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IV
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 1

Број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14- 2014

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 1 – EQUIED Универзитет у Нишу,

Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
Број понуде: _____________
Датум: _____________
______________________________
Понуђач:
_________________

Aдреса:

_________________________

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________

а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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За набавку опреме ПАРТИЈA 1 – EQUIED

Ре
д
бр.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Назив опреме

Количина

1.

Рампа уградна (нагиба до 1:20, изузетно до 1:12) са двовисинским рукохватима,
према стандардима дефинисаним Правилником о техничким стандардима
приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 7.
У прилогу су и скице појединих простора у којима рампе треба да буду
постављене.

2.

Рукохвати, према стандардима дефинисаним Правилником о техничким
стандардима приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 7.

3.

Подесиви радни сто за рачунар, за потребе особа са инвалидитетом. Треба да
омогућава померање у свим правцима. Део за тастатуру треба да се помера
напред-назад и да се подешава нагиб. Задњи део, за монитор треба да се помера
горе-доле.

13

4.

Подесива (дактило) столица, са наслонима за руке

15

5.

Гумене тактилне траке за кретање слепих и слабовидих у ентеријеру, 5x500x1000
mm

20

6.

Опрема за тоалете за студенте са инвалидитетом*, према стандардима
дефинисаним Правилником о техничким стандардима приступачности, Сл.
Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 20.

6

Ре
д
бр.

8

35m

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Назив опреме

Количина

1.

Рампа уградна (нагиба до 1:20, изузетно до 1:12) са двовисинским рукохватима,
према стандардима дефинисаним Правилником о техничким стандардима
приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 7.
У прилогу су и скице појединих простора у којима рампе треба да буду
постављене.

2.

Рукохвати, према стандардима дефинисаним Правилником о техничким
стандардима приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 7.

3.

Подесиви радни сто за рачунар, за потребе особа са инвалидитетом. Треба да
омогућава померање у свим правцима. Део за тастатуру треба да се помера
напред-назад и да се подешава нагиб. Задњи део, за монитор треба да се помера
горе-доле.

12

4.

Подесива (дактило) столица, са наслонима за руке

12

5.

Опрема за тоалете за студенте са инвалидитетом*, према стандардима
дефинисаним Правилником о техничким стандардима приступачности, Сл.
Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 20.

6
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Ред
бр.

1.

Назив опреме

Количина

Рампа уградна (нагиба до 1:20, изузетно до 1:12) са двовисинским рукохватима,
према стандардима дефинисаним Правилником о техничким стандардима
приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 7.
У прилогу су и скице појединих простора у којима рампе треба да буду
постављене.

2.

Рукохвати, према стандардима дефинисаним Правилником о техничким
стандардима приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 7.

3.

Гумене тактилне траке за кретање слепих и слабовидих у ентеријеру, 5x500x1000
mm

1

35m

20

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Ред
бр.

1.

2.
3.

Назив опреме

Количина

Подесиви радни сто за рачунар, за потребе особа са инвалидитетом. Треба да
омогућава померање у свим правцима. Део за тастатуру треба да се помера
напред-назад и да се подешава нагиб. Задњи део, за монитор треба да се помера
горе-доле.
Гумене тактилне траке за кретање слепих и слабовидих у ентеријеру, 5x500x1000
mm

1.

2.

3.

Назив опреме

Рампа уградна (нагиба до 1:20,
изузетно до 1:12) са
двовисинским рукохватима,
према стандардима
дефинисаним Правилником о
техничким стандардима
приступачности, Сл. Гласник
РС бр. 46 из 2013 члан 7.
У прилогу су и скице појединих
простора у којима рампе треба
да буду постављене.
Рукохвати, према стандардима
дефинисаним Правилником о
техничким стандардима
приступачности, Сл. Гласник
РС бр. 46 из 2013 члан 7.
Подесиви радни сто за рачунар,
за потребе особа са
инвалидитетом. Треба да
омогућава померање у свим
правцима. Део за тастатуру
треба да се помера напред-

20
3

Гумене тактилне скретнице, 5x500x500 mm
УКУПНА ОПРЕМА ЗА СВЕ УНИВЕРЗИТЕТЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Ред
бр.

8

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

УКУПНО
20

УКУПНО
189,7м

УКУПНО
31
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ПДВ

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом
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4.
5.
6.

7.

назад и да се подешава нагиб.
Задњи део, за монитор треба
да се помера горе-доле.
Подесива (дактило) столица, са
наслонима за руке
Гумене тактилне траке за
кретање слепих и слабовидих у
ентеријеру, 5x500x1000 mm
Гумене тактилне скретнице,
5x500x500 mm
Опрема за тоалете за студенте
са инвалидитетом*, према
стандардима дефинисаним
Правилником о техничким
стандардима приступачности,
Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013
члан 20.

УКУПНО
27
УКУПНО
60
УКУПНО 3

УКУПНО
12

УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 1 БЕЗ ПДВ-А
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 1 СА ПДВ-ОМ
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 6 код које је
не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области привредне
делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од стране
Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин ( максималан износ аванса је 30% од понуђене цене).

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 1 – EQUIED

Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 1 – EQUIED

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
1

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА
Место и датум:

Понуђач:
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
Ред
бр.

1.

Назив опреме

Количина

Рампа уградна (нагиба до 1:20, изузетно до 1:12) са
двовисинским рукохватима, према стандардима
дефинисаним Правилником о техничким стандардима
приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 7.
У прилогу су и скице појединих простора у којима рампе
треба да буду постављене.

Универзитет у Нишу 8
Универзитет у Новом Саду 11
Универзитет уметности у Београду 1
УКУПНО 20
Универзитет у Нишу 35m

2.

3.

4.

Рукохвати, према стандардима дефинисаним Правилником
о техничким стандардима приступачности, Сл. Гласник РС
бр. 46 из 2013, члан 7.

Подесиви радни сто за рачунар, за потребе особа са
инвалидитетом. Треба да омогућава померање у свим
правцима. Део за тастатуру треба да се помера напредназад и да се подешава нагиб. Задњи део, за монитор треба
да се помера горе-доле.
Подесива (дактило) столица, са наслонима за руке

5.

Гумене тактилне траке за кретање слепих и слабовидих у
ентеријеру, 5x500x1000 mm

6.

Гумене тактилне скретнице,

Универзитет уметности у Београду
35m
УКУПНО 189,7м
Универзитет у Нишу 13
Универзитет у Новом Саду 12
Универзитет
УКУПНО 31
Универзитет
Универзитет
УКУПНО 27
Универзитет
Универзитет
Универзитет
20
УКУПНО 60

у Београду 8
у Нишу 15
у Новом Саду 12
у Нишу 20
у Београду 20
уметности у Београду

Универзитет у Београду 3
УКУПНО 3

5x500x500 mm

7.

Универзитет у Новом Саду 119,7m

Опрема за тоалете за студенте са инвалидитетом, према
стандардима дефинисаним Правилником о техничким
стандардима приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013
(у прилогу), члан 20.
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Остали технички услови:
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и
квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике
такве опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 58. Конкурсне
документације и доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику.
У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци.
Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у
случају неисправности иста могла послати на сервис.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 2

Број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14- 2014

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 2 – EQUIED

Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

Број понуде: _____________
Датум: _____________
______________________________
Понуђач:
_________________

Aдреса:

_________________________

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________

а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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За набавку опреме ПАРТИЈA 2 – EQUIED

Ре
д
бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ – ПАРТИЈА 2
Назив опреме

Количина

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional, 64-bit верзија за Windows 7

4

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional,32-bit верзија за 32-bit оперативни
систем
Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора Unreader, за читање српских
ћириличних и других текстова са екрана или из текстуалних датотека, компатибилан
са 64-bit верзијом за Windows 7
Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора Unreader, за читање српских
ћириличних и других текстова са екрана или из текстуалних датотека, компатибилан
са 32-bit оперативним системом

8
10

5

Брајев штампач Embosser Index Braille Everest – DV 4

1

Duxbury Braille Translator: duxberry driver version 6.0.5 and duxberry software DBT 11.1.
SR4 (који има подршку и на српском језику), Single-User Software Licenses
Topaz Desktop Video Magnifier, 22-inch monitor (електронска лупа-увеличавач
класичног текста за слабовиде; могуће повезивање са рачунаром ради снимања
слика, USB каблом)
Abby Fine Reader 11 Professional Edition - софтвер за претварање штампаног текста
у текст датотеку

1
1
15

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – ПАРТИЈА 2
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

1.

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional, 64-bit верзија за Windows 7

10

3.

Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора Unreader, за читање српских
ћириличних и других текстова са екрана или из текстуалних датотека, компатибилан
са 64-bit верзијом за Windows 7

10

5.

Брајев штампач Embosser Index Braille Everest – DV 4

1

7.
8.
9.

Topaz Desktop Video Magnifier, 22-inch monitor (електронска лупа-увеличавач
класичног текста за слабовиде; могуће повезивање са рачунаром ради снимања
слика, USB каблом)
Abby Fine Reader 11 Professional Edition - софтвер за претварање штампаног текста
у текст датотеку
ACOUSTIC CABINET BASIC V4, Cabinet for large scale Braille production
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ – ПАРТИЈА 2
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional,32-bit верзија за 32-bit оперативни
систем
Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора Unreader, за читање српских
ћириличних и других текстова са екрана или из текстуалних датотека, компатибилан
са 32-bit оперативним системом

1

3.

Брајев штампач Embosser Index Braille Everest – DV 4

1

4.

Abby Fine Reader 11 Professional Edition - софтвер за претварање штампаног текста
у текст датотеку

6

1.
2.

1

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ПАРТИЈА 2
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional,32-bit верзија за 32-bit оперативни
систем
Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора Unreader, за читање српских
ћириличних и других текстова са екрана или из текстуалних датотека, компатибилан
са 32-bit оперативним системом

10

3.

Брајев штампач Embosser Index Braille Everest – DV 4

2

4.

Abby Fine Reader 11 Professional Edition - софтвер за претварање штампаног текста
у текст датотеку

10

5.

PAC Mate BX400 and QX400 преносиви рачунар за слепе

1

6.

Daisy CD player са навигацијом Plextalk PTN 2

1

7.

Perkins Brailler - Perkins брајева писаћа машина

1

1.
2.

10

УКУПНА ОПРЕМА ЗА СВЕ УНИВЕРЗИТЕТЕ – ПАРТИЈА 2
Ред
бр.

1.

2.

3.

Назив опреме

ЈAWS софтвер – читач екрана,
Professional, 64-bit верзија за
Windows 7
ЈAWS софтвер – читач екрана,
Professional,32-bit верзија за 32bit оперативни систем
Text to Speech (TTS) software,
Синтетизатор говора Unreader,
за читање српских ћириличних
и других текстова са екрана или
из текстуалних датотека,
компатибилан са 64-bit

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

Количина

УКУПНО
14
УКУПНО
19

УКУПНО
20
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ПДВ

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом
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верзијом за Windows 7

4.

Text to Speech (TTS) software,
Синтетизатор говора Unreader,
за читање српских ћириличних
и других текстова са екрана или
из текстуалних датотека,
компатибилан са 32-bit
оперативним системом

5.

Брајев штампач Embosser Index
Braille Everest – DV 4

6.

7.

8.

9.

Duxbury Braille Translator:
duxberry driver version 6.0.5 and
duxberry software DBT 11.1. SR4
(који има подршку и на српском
језику), Single-User Software
Licenses
Topaz Desktop Video Magnifier,
22-inch monitor (електронска
лупа-увеличавач класичног
текста за слабовиде; могуће
повезивање са рачунаром ради
снимања слика, USB каблом)
Abby Fine Reader 11
Professional Edition - софтвер за
претварање штампаног текста у
текст датотеку
ACOUSTIC CABINET BASIC V4,
Cabinet for large scale Braille
production

УКУПНО
16

УКУПНО
5

УКУПНО
1

УКУПНО
2

УКУПНО
32
УКУПНО
1

10.

PAC Mate BX400 and QX400
преносиви рачунар за слепе

УКУПНО
1

11.

Daisy CD player са навигацијом
Plextalk PTN 2

УКУПНО
1

12.

Perkins Brailler - Perkins брајева
писаћа машина

УКУПНО
1

УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 2 БЕЗ ПДВ-А
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 2 СА ПДВ-ОМ
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 6 код које је
не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области привредне
делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од стране
Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин (максималан износ аванса износи 30% од понуђене цене)

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 2 – EQUIED

Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 2 – EQUIED

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 2 – EQUIED
Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА
Место и датум:

М.П.

Понуђач:

(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 2 – EQUIED
Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

1.

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional, 64-bit верзија
за Windows 7

Универзитет у Нишу 4
Универзитет у Новом Саду 10

2.

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional,32-bit верзија
за 32-bit оперативни систем

Универзитет у Нишу 8
Универзитет у Београду 10
Универзитет Уметности у
Београду 1

3.

4.

5.

6.

7.

Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора
Unreader, за читање српских ћириличних и других
текстова са екрана или из текстуалних датотека,
компатибилан са 64-bit верзијом за Windows 7
Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора
Unreader, за читање српских ћириличних и других
текстова са екрана или из текстуалних датотека,
компатибилан са 32-bit оперативним системом
Брајев штампач Embosser Index Braille Everest – DV 4
Duxbury Braille Translator: duxberry driver version 6.0.5 and
duxberry software DBT 11.1. SR4 (који има подршку и на
српском језику), Single-User Software Licenses
Topaz Desktop Video Magnifier, 22-inch monitor
(електронска лупа-увеличавач класичног текста за
слабовиде; могуће повезивање са рачунаром ради
снимања слика, USB каблом)

Универзитет у Нишу 10
Универзитет у Новом Саду 10
Универзитет
Универзитет
Универзитет
Београду 1
Универзитет
Универзитет
Универзитет
Универзитет
Београду 1

у Нишу 5
у Београду 10
уметности у
у Нишу 1
у Новом Саду 1
у Београду 2
уметности у

Универзитет у Нишу 1
Универзитет у Нишу 1
Универзитет у Новом Саду 1

Abby Fine Reader 11 Professional Edition - софтвер за
претварање штампаног текста у текст датотеку

Универзитет
Универзитет
Универзитет
Универзитет
Београду 6

9.

ACOUSTIC CABINET BASIC V4, Cabinet for large scale
Braille production

Универзитет у Новом Саду 1

10.

PAC Mate BX400 and QX400 преносиви рачунар за слепе

Универзитет у Београду 1

11.

Daisy CD player са навигацијом Plextalk PTN 2

Универзитет у Београду 1

12.

Perkins Brailler - Perkins брајева писаћа машина

Универзитет у Београду 1

8.
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Остали технички услови:
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и
квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике
такве опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 58. Конкурсне
документације и доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику.
У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци.
Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у
случају неисправности иста могла послати на сервис.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 3

Број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14- 2014

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 3 – EQUIED

Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

Број понуде: _____________
Датум: _____________
______________________________
Понуђач:
_________________

Aдреса:

_________________________

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________

а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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За набавку опреме ПАРТИЈA 3 – EQUIED
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ – ПАРТИЈА 3
Ред
бр.

1.

Назив опреме

Количина
1

Индуктивна петља за појачавање звука за особе са оштећеним слухом
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – ПАРТИЈА 3

Ред
бр.

1.

Назив опреме

Количина

5

Индуктивна петља за појачавање звука за особе са оштећеним слухом
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ – ПАРТИЈА 3

Ред
бр.

1.

Назив опреме

Количина

4

Индуктивна петља за појачавање звука за особе са оштећеним слухом
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ПАРТИЈА 3

Ред
бр.

1.

Назив опреме

Количина

3

Индуктивна петља за појачавање звука за особе са оштећеним слухом

УКУПНА ОПРЕМА ЗА СВЕ УНИВЕРЗИТЕТЕ ЗА ПАРТИЈУ 3
Ред
бр.

1.

Назив опреме

Индуктивна петља за
појачавање звука за особе са
оштећеним слухом

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

Количина

ПДВ

УКУПНО
13

УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 3 БЕЗ ПДВ-А
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 3 СА ПДВ-ОМ
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Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 6 код које је
не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области привредне
делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од стране
Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин. ( максималан износ аванса је 30% од понуђене цене).

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 3 – EQUIED

Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 3 – EQUIED

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

Место и датум:

Понуђач:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 3 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 3 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Универзитет у Нишу 1
Универзитет у Новом Саду 5
1.

Индуктивна петља за појачавање звука за особе са
оштећеним слухом

Универзитет у Београду 3
Универзитет уметности у
Београду 4

Остали технички услови:
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и
квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике
такве опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 58. Конкурсне
документације и доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику.
У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци.
Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у
случају неисправности иста могла послати на сервис.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 4

Број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14- 2014

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 4 – EQUIED

Државни Универзитет у Новом Пазару

Број понуде: _____________
Датум: _____________
______________________________
Понуђач:
_________________

Aдреса:

_________________________

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________

а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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Државни Универзитет у Новом Пазару

За набавку опреме ПАРТИЈA 4 – EQUIED

у свему како следи

Ред
бр.

1.

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

Назив опреме

Количина

Лифт, механизам, према
стандардима
дефинисаним
Правилником о
техничким стандардима
приступачности, Сл.
Гласник РС бр. 46 из
2013 ,члан 9.

Државни
Универзитет
у Новом
Пазару 1

ПДВ

УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 4 БЕЗ ПДВ-А
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 4 СА ПДВ-ОМ
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Укупна
цена
без
ПДВ-а

Укупна цена са ПДВом

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш
EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL: STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“ бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 6 код које је
не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области привредне
делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од стране
Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин.(максималан износ аванса износи 30% од понуђене цене)

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 4 – EQUIED

Државни Универзитет у Новом Пазару

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за за ПАРТИЈУ 4 – EQUIED

Пазару

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Државни

Универзитет

у

Новом

Понуђач:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за за ПАРТИЈУ 4 – EQUIED

Државни Универзитет у Новом Пазару

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 4 – EQUIED
Ред
бр.

1.

Државни Универзитет у Новом Пазару

Назив опреме

Количина

Лифт, механизам, према стандардима дефинисаним Државни Универзитет у Новом
Правилником
о
техничким
стандардима Пазару 1
приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 ,
члан 9.

ПРЕДМЕТ:

Путнички лифт на хидраулични погон , носивости Q=630 кг/8 особа

ВРСТА ЛИФТА И КОЛИЧИНА:

Хидраулични путнички (ПАНОРАМСКИ), 1 ком.

КОРИСНА НОСИВОСТ:

Q= 630 кг / 8 особа

БРЗИНА ВОЖЊЕ:

В = 0,63 м/с

БРОЈ СТАНИЦА:

3

БРОЈ ПРИЛАЗА:

3, ( 0, 1, 2 )

ВИСИНА ДИЗАЊА:

Х = 6000 мм

ЈАМА ОКНА:

1200 мм

ЗАДЊ. СПРАТ. ВИСИНА:

3500 мм

ВРСТА ПОГОНА:

Хидраулични агрегат

СИСТЕМ ПОГОНА:

Индиректни бочни руксак; преносни однос 2:1

ВРСТА УПРАВЉАЊА:

Микропроцесорско,
Позивна дугмад на висини од 90 до 120 мм од пода, а
унутар кабине на удаљености од 40 цм од угла кабине.
Све команде са рељефним ознакама.
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Оптичка потврда пријема позива и заузетости лифта,

1.1.
СИГНАЛИЗАЦИЈА:

индикатор смера вожње, визуелни индикатор положаја
кабине на свакој станици и у кабини, звучни индикатор
положаја у кабини.

1.2.

ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИКЉУЧАК:

3 x 220 / 380 В, 50 Хз

1.3.

ЕЛЕКТРИЧНА
ИНСТАЛАЦИЈА:

за суви простор

1.4.

КАБИНА:

Метална, панорамска( са две стране)

-димензије

1100 x 1400 x 2075 мм

-облога страница

Сигурносно стакло+ИНОX

-опрема

Рукохват, огледало,
нужно светло,

-расвета

индиректна

-под

Отпоран на клизање

ВРАТА КАБИНЕ:

Аутоматска, телескоп, двопанелна

-димензије

800 x 2000 мм

-обрада

Метална, ИНОX

ВОЗНО ОКНО:

Металма
стаклом

1.5.

1.6.

самоносива

фотоћелија(фотозавеса),

конструкција

са

аларм,

сигурносним

затвореног или делимично затвореног типа
-димензије

(унутрашње)

1600x1800 мм

ВРАТА ВОЗНОГ ОКНА:

Аутоматска, телескоп, двопанелна

-димензије

800 x 2000 мм

-обрада

Метална, ИНОX

1.8.

МАШИНСКА ПРОСТОРИЈА:

Доле поред возног окна

1.9.

ДОДАТНА ОПРЕМА

Уређај за довођење у главну станицу у случају нестанка
струје или дојаве пожара.

1.6.
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Напомена: Заинтересовани понуђачи могу се упознати са пројектом документацијом за
лифт која се налази на Државном Универзитету у Новом Пазару.
Остали технички услови:
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и
квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке
карактеристике такве опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 58.
Конкурсне документације и доставити одштампану спецификацију произвођача на
српском језику.
У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци.
Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у
случају неисправности иста могла послати на сервис.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 5

Број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14- 2014

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 5 – EQUIED

Универзитет у Београду

Број понуде: _____________
Датум: _____________
______________________________
Понуђач:
_________________

Aдреса:

_________________________

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________

а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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За набавку опреме ПАРТИЈA 5 – EQUIED

Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Универзитет у Београду у свему како следи

Цена по
јед. мере
без ПДВ-а

ПДВ

Укупна
цена
без
ПДВ-а

Robotic Book Scan
System*

1.

Canon 600D (18MPIX)
Carl Zeiss 35mm
Distagon Lenses
Processing & Capturing
System 4 TB
64bit QiScan Suite for
Capturing &
Processing
At least 21 inch Flat
Screen for machine
controlling
QiScan Workflow &
Capturing Software
incl. Full License OCR
36 months Manufacturer
warranty
+Manufacturer support

1

УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 5 БЕЗ ПДВ-А
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 5 СА ПДВ-ОМ
УКУПНА ЦЕНА ЗА
ПАРТИЈУ 5 ИЗРАЖЕНА У
ЕВРИМА
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Укупна
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена са
ПДВ-ом
изражена у
еврима
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области привредне
делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од стране
Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин.
(максималан износ аванса износи 50% од понуђене цене)

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 5 – EQUIED

Универзитет у Београду

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за за ПАРТИЈУ 5 – EQUIED

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Универзитет у Београду

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за за ПАРТИЈУ 5 – EQUIED

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

Универзитет у Београду

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 5 – EQUIED
Универзитет у Београди

Ред
бр.

1.

Назив опреме

Количина

Универзитет у Београду 1

Robotic Book Scan System

Canon 600D (18MPIX)
Carl Zeiss 35mm Distagon Lenses
Processing & Capturing System 4 TB
64bit QiScan Suite for Capturing & Processing
at least 21 inch Flat Screen for machine controlling
QiScan Workflow & Capturing Software incl. full License OCR
V-shaped robotic book scanner, with an opening angle of 80 degrees
3 in 1 function: ability to scan automatically, semi automatically and manually clear
mechanical automatic page turning technology, no vacuum and suctioning page turning
technology
Real double page control requested. The double page control should be based on a light
sensor system measuring the light density of every single page. Should the system identify 2
pages, it has to adjust the pressure so that just one page is turned at a time.
glass plate for curvature free scanning
scanning area up to: 60x44cm(30x44cm) per page
Electronic Control and Security System:The scanner should have integrated the high end
industry standard Beckhoff in order to ensure the 100% safety of the operators. The Security
System of the book scanner should also include CE security switch and sensoric light curtain is
build to stop machine instantly & automatically (if anything - for instance human hand - comes
INTO the machine).

Остали технички услови:
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и
квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике
такве опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 58. Конкурсне
документације и доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику.
У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци.
Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у
случају неисправности иста могла послати на сервис.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА __ – EQUIED
ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА БР. ___

Р.Б.

Опис и карактеристике

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

___________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач у оквиру одређене партије нуди опрему
еквивалентних техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Образац
се попуњава само за одређену партију. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, образац
треба умножити и попунити за сваку понуђену партију.
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V
ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМЕ- БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/14 – 2014, У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
„ЕQUIED” бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из јавног
позива објављеног на Порталу јавних набавки и конкурсне документације за достављање
понуда у поступку обједињене набавке опреме - за потребе свих партнера на пројекту у оквиру
реализације Пројекта „EQUIED” бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR, број
набавке ТЕМПУС 1/14 – 2014.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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VI
ОБРАЗАЦ
ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМЕ – БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/14–2014.
Р.б.

Назив документа

1

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2

Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

3

4

5

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Биланс стања и биланс успеха за 2012.
Место и датум:

Понуђач:
М.П.
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - EQUIED УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14-2014)
закључен у Београду, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у Београду, ________________________, кога заступа ______________________,
ректор, ПИБ 100052450 (у даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________
из
________________________,
адреса
___________________________________, ПИБ _______________, матични број_________________,
са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног код _____________________ (банке),
кога заступа _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет Уговора је обједињена набавка опреме, и то: асистивна опрема за студенте са
хендикепом, за потребе свих партнера на пројекту “EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту: Пројекат ЕQUIED), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/14 2014 ПАРТИЈА ___ – ОПРЕМА - ЕQUIED Универзитет у Нишу, коју је спровео Универзитет у Нишу као
носилац Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од ____________
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ

Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.

Члан 3.
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1, 11000
Београд.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на Универзитет у
Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд, за ТЕМПУС Пројекат „EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR.
Члан 4.
Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном 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.
Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора.
Продавац је дужан да Купца писаним 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 испоруке.
Члан 6.
Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим
Уговором.
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Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ 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 број ___________од
__________ године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________)
динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________
(_________________________) 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, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун са ценом
добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац 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 ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме
по основу издате фактуре.
ГАРАНЦИЈА

Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу 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 дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број
___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем
кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неисправну опрему и врати је Купцу након извршене поправке.
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном
сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца.
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2
(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке
или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________)
месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно
гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака
у гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене
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опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од
истека гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Kупац се обавезује да приликом закључења овог Уговора
продавцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у
висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у
конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити
ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног
плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Члан 13.
У случају да продавац има седиште у другој држави може поднети гаранцију своје пословне банке
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
Купац не може исплатити ниједан износ пре него што прими гаранцију послове банке продавца који
има седиште на територији друге државе и пре него што пословна банка Купца не изврши проверу те
гаранције.
Уколико пословна банка Купца утврди да поднета гаранција продавца није исправна Продавац ће
једностраном изјавом воље у писаном облику раскинути уговор.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

страна.

Члан 16.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године
ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић

Име и презиме овлашћеног лица
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ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - EQUIED УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14-2014)
закључен у Београду, дана ________ 2014. године између:

и

1. Универзитета уметности у Београду, Косанчићев венац број 29, 11000 Београд, кога заступа
проф. др Љиљана Мркић Поповић, ректор, ПИБ _______________ (у даљем тексту: Купац),
2. __________________________________________
из
________________________,
адреса
___________________________________,
ПИБ
_______________,
матични
број_________________, са бројем текућег рачуна
____________________ отвореног код
_____________________ (банке), кога заступа _________________________________ (у даљем
тексту: Продавац), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет Уговора је обједињена набавка опреме, и то: асистивна опрема за студенте са
хендикепом, за потребе свих партнера на пројекту “EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту: Пројекат ЕQUIED), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/14 2014 ПАРТИЈА ___ – ОПРЕМА - ЕQUIED Универзитет у Нишу, коју је спровео Универзитет у Нишу као
носилац Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од ____________
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ

Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.

Члан 3.
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета уметности у Београду, Косанчићев венац
број 29, 11000 Београд.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на Универзитет у
Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд, за ТЕМПУС Пројекат „EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR.
Члан 4.
Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном 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.
Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора.
Продавац је дужан да Купца писаним 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 испоруке.
Члан 6.
Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим
Уговором.
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Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ 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 број ___________од
__________ године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________)
динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________
(_________________________) 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, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун са ценом
добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац 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 ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме
по основу издате фактуре.
ГАРАНЦИЈА

Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу 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 дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број
___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем
кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неисправну опрему и врати је Купцу након извршене поправке.
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном
сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца.
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2
(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке
или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________)
месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно
гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака
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у гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене
опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од
истека гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења
овог Уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

страна.

Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна

Прилог:
3. Понуда Продавца број ________ од __________ године
ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР
Проф. др Љиљана Мркић Поповић

Име и презиме овлашћеног лица
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ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - EQUIED УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14-2014)
закључен у Нишу, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш, кога заступа проф. др Драган Антић,
ректор, ПИБ 100335096 (у даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________
из
________________________,
адреса
___________________________________, ПИБ _______________, матични број_________________,
са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног код _____________________ (банке),
кога заступа _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет Уговора је обједињена набавка опреме, и то: асистивна опрема за студенте са
хендикепом, за потребе свих партнера на пројекту “EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту: Пројекат ЕQUIED), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/14 2014 ПАРТИЈА ___ – ОПРЕМА - ЕQUIED УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, коју је спровео Универзитет у Нишу
као носилац Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од
____________ године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ

Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.

Члан 3.
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000
Ниш.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на Универзитет у
Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш, за ТЕМПУС Пројекат „EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту: Пројекат ЕQUIED)
Члан 4.
Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном 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.
Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора.
Продавац је дужан да Купца писаним 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 испоруке.
Члан 6.
Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим
Уговором.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ 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.
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ЦЕНА

Члан 7.
Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из Понуде Продавца број ___________од
__________ године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________)
динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________
(_________________________) 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, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун са ценом
добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац 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 ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме
по основу издате фактуре.
ГАРАНЦИЈА

Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу 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 дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број
___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем
кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене поправке.
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном
сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца.
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2
(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке
или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________)
месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно
гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака
у гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене
опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од
истека гарантног рока.
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Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења
овог Уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

страна.

Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

______________________________________
РЕКТОР
Проф. др Драган Антић

Име и презиме овлашћеног лица
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ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - EQUIED УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14-2014)
закључен у Новом Саду, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад, кога заступа проф.
др Мирослав Весковић, ректор, ПИБ 101636534 (у даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________
из
________________________,
адреса
___________________________________, ПИБ _______________, матични број_________________,
са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног код _____________________ (банке),
кога заступа _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет Уговора је обједињена набавка опреме, и то: асистивна опрема за студенте са
хендикепом, за потребе свих партнера на пројекту “EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту: Пројекат ЕQUIED), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/14 2014 ПАРТИЈА ___ – ОПРЕМА - ЕQUIED УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, коју је спровео Универзитет у Нишу
као носилац Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од
____________ године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ

Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.

Члан 3.
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића
бр. 5, 21000 Нови Сад.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на Универзитет у
Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад, за ТЕМПУС Пројекат „EQUI-ED EQUAL
ACCESS FOR ALL: STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER
EDUCATION AREA“ бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту: Пројекат ЕQUIED).
Члан 4.
Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном 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.
Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора.
Продавац је дужан да Купца писаним 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 испоруке.
Члан 6.
Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим
Уговором.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују овлашћена
лица Купца и Продавца.
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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 број ___________од
__________ године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________)
динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________
(_________________________) 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, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун са ценом
добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац 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 ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме
по основу издате фактуре.
ГАРАНЦИЈА

Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу 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 дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број
___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем
кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене поправке.
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном
сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2
(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке
или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________)
месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно
гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака
у гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене
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опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од
истека гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења
овог Уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

страна.

Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

_________________________________
РЕКТОР
Проф. др Мирослав Весковић

Име и презиме овлашћеног лица
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ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - EQUIED ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/14-2014)
закључен у Нишу, дана ________ 2014. године између:
3. Државног Универзитета у Новом Пазару, Вука Караџића бб, 36300 Нови Пазар, кога заступа
проф. др Миладин Костић, ректор, ПИБ ________________ (у даљем тексту: Купац),
и
4. __________________________________________
из
________________________,
адреса
___________________________________, ПИБ _______________, матични број_________________,
са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног код _____________________ (банке),
кога заступа _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет Уговора је обједињена набавка опреме, и то: асистивна опрема за студенте са
хендикепом, за потребе свих партнера на пројекту “EQUI-ED EQUAL ACCESS FOR ALL:
STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“
бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту: Пројекат ЕQUIED), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/14 2014 ПАРТИЈА ___ – ОПРЕМА - ЕQUIED УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, коју је спровео Универзитет у Нишу
као носилац Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од
____________ године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ

Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.

Члан 3.
Место испоруке опреме је зграда Ректората Државног Универзитета у Новом Пазару, Вука Караџића
бб, 36300 Ниш.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на Државни
Универзитет у Новом Пазару, Вука Караџића бб, 36300 Нови Пазар, за ТЕМПУС Пројекат „EQUI-ED
EQUAL ACCESS FOR ALL: STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN
HIGHER EDUCATION AREA“ бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR (у даљем тексту: Пројекат
ЕQUIED)
Члан 4.
Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном 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.
Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора.
Продавац је дужан да Купца писаним 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 испоруке.
Члан 6.
Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим
Уговором.
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Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ 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 број ___________од
__________ године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________)
динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________
(_________________________) 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, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун са ценом
добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац 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 ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме
по основу издате фактуре.
ГАРАНЦИЈА

Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу 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 дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број
___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем
кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене поправке.
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном
сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2
(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке
или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________)
месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно
гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака
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у гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене
опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од
истека гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења
овог Уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

страна.

Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна

Прилог:
2. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

______________________________________
РЕКТОР
Проф. др Миладин Костић

Име и презиме овлашћеног лица
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VIII

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
Ред
бр.

1.

Назив опреме

Количина

Рампа уградна (нагиба до 1:20, изузетно до 1:12) са
двовисинским рукохватима, према стандардима
дефинисаним Правилником о техничким стандардима
приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013 члан 7.
У прилогу су и скице појединих простора у којима рампе
треба да буду постављене.

Универзитет у Нишу 8
Универзитет у Новом Саду 11
Универзитет уметности у Београду 1
УКУПНО 20
Универзитет у Нишу 35m

2.

3.

4.

Рукохвати, према стандардима дефинисаним Правилником
о техничким стандардима приступачности, Сл. Гласник РС
бр. 46 из 2013 (у прилогу), члан 7.

Подесиви радни сто за рачунар, за потребе особа са
инвалидитетом. Треба да омогућава померање у свим
правцима. Део за тастатуру треба да се помера напредназад и да се подешава нагиб. Задњи део, за монитор треба
да се помера горе-доле.
Подесива (дактило) столица, са наслонима за руке

5.

Гумене тактилне траке за кретање слепих и слабовидих у
ентеријеру, 5x500x1000 mm

6.

Гумене тактилне скретнице,

Универзитет уметности у Београду
35m
УКУПНО 178,7м
Универзитет у Нишу 13
Универзитет у Новом Саду 12
Универзитет у Београду 8
УКУПНО 31
Универзитет у Нишу 15
Универзитет у Новом Саду 12
УКУПНО 27
Универзитет у Нишу 20
Универзитет у Београду 20
Универзитет уметности у Београду
20
УКУПНО 60
Универзитет у Београду 3
УКУПНО 3

5x500x500 mm

7.

Универзитет у Новом Саду 108,7m

Опрема за тоалете за студенте са инвалидитетом, према
стандардима дефинисаним Правилником о техничким
стандардима приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013
(у прилогу), члан 20.
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ПАРТИЈА 2 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

1.

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional, 64-bit верзија
за Windows 7

Универзитет у Нишу 4
Универзитет у Новом Саду 10

2.

ЈAWS софтвер – читач екрана, Professional,32-bit верзија
за 32-bit оперативни систем

Универзитет у Нишу 8
Универзитет у Београду 10
Универзитет Уметности у
Београду 1

3.

4.

5.

6.

7.

Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора
Unreader, за читање српских ћириличних и других
текстова са екрана или из текстуалних датотека,
компатибилан са 64-bit верзијом за Windows 7
Text to Speech (TTS) software, Синтетизатор говора
Unreader, за читање српских ћириличних и других
текстова са екрана или из текстуалних датотека,
компатибилан са 32-bit оперативним системом
Брајев штампач Embosser Index Braille Everest – DV 4
Duxbury Braille Translator: duxberry driver version 6.0.5 and
duxberry software DBT 11.1. SR4 (који има подршку и на
српском језику), Single-User Software Licenses
Topaz Desktop Video Magnifier, 22-inch monitor
(електронска лупа-увеличавач класичног текста за
слабовиде; могуће повезивање са рачунаром ради
снимања слика, USB каблом)

Универзитет у Нишу 10
Универзитет у Новом Саду 10
Универзитет
Универзитет
Универзитет
Београду 1
Универзитет
Универзитет
Универзитет
Универзитет
Београду 1

у Нишу 5
у Београду 10
уметности у
у Нишу 1
у Новом Саду 1
у Београду 2
уметности у

Универзитет у Нишу 1
Универзитет у Нишу 1
Универзитет у Новом Саду 1

Abby Fine Reader 11 Professional Edition - софтвер за
претварање штампаног текста у текст датотеку

Универзитет
Универзитет
Универзитет
Универзитет
Београду 6

9.

ACOUSTIC CABINET BASIC V4, Cabinet for large scale
Braille production

Универзитет у Новом Саду 1

10.

PAC Mate BX400 and QX400 преносиви рачунар за слепе

Универзитет у Београду 1

11.

Daisy CD player са навигацијом Plextalk PTN 2

Универзитет у Београду 1

12.

Perkins Brailler - Perkins брајева писаћа машина

Универзитет у Београду 1

8.
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ПАРТИЈА 3 – EQUIED Универзитет у Нишу,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет уметности у Београду,
Универзитет у Београду

Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Универзитет у Нишу 1
Универзитет у Новом Саду 5
1.

Индуктивна петља за појачавање звука за особе са
оштећеним слухом
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Универзитет у Београду 3
Универзитет уметности у
Београду 4
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ПАРТИЈА 4 – EQUIED
Ред
бр.

1.

Државни Универзитет у Новом Пазару

Назив опреме

Количина

Лифт, механизам, према стандардима дефинисаним
Правилником о техничким стандардима
приступачности, Сл. Гласник РС бр. 46 из 2013
(у прилогу), члан 9.

Државни Универзитет у Новом
Пазару 1

ВРСТА ЛИФТА
ПОГОН
НОСИВОСТ
БРЗИНА
БРОЈ СТАНИЦА
БРОЈ ПРИЛАЗА
ВОЗНО
ОКНО
ДИМЕНЗИЈЕ
ЈАМА ВОЗНОГ ОКНА
ЗАДЊА СТАНИЦА
ВИСИНА ДИЗАЊА
ВРАТА ВОЗНОГ ОКНА

КАБИНА

ВРАТА КАБИНЕ

-

хидраулични путнички
индиректни 1:2
Q=630 кг или 8 особа
0,64 м/с
3
3
1600X1800 мм
1500 мм
3600 мм
6000 мм

аутоматска-двопанелна, телескопска
димензија 900x2000 мм
иноx сатин
потврда пријема позива
стрелице смера кретања лифта
дисплеј положаја кабине на свим станицама
Кабина је метална димензија 1100x1400 мм висине 2075 мм
Тип ПАНОРАМСКА ИНОX- ПРОЛАЗНА из каталога и састоји се од:
- 2 странице кабине су од стакла и једна од иноx-а
- углова од иноx-а
-пода од керамике
-аларма
-огледала (1/2 задње стране)
-спуштеног плафона од иноx-а
-рукохвата од иноx-а
-расвете која је индиректна
-регистра кутије од иноx-а и састоји се од:
-ЛЦД дисплеја
-потврде пријема позива
-нужног светла
-сигнала преоптерећења

аутоматска-двопанелна, телескопска
димензија 900x2000 мм
иноx сатин
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КОМАНДА

микропроцесор сабирни на доле
СИМПЛЕX
управљање из кабине
управљање споља
силазак у станицу приликом нестанка струје
силаyак у станицу приликом оглашавања противпожарног аларма

ХИДРАУЛИЧНИ СЕТ

хидраулични клип - дводелни,
агрегат за уље: - запремине 150 л
- сигурносни вентил
- проток пумпе 150 (л/мин),
- мотор је снаге 13 кW,
- ручна пумпа Х11,
- сензор преоптерећења са контактом,

СИГНАЛИЗАЦИЈА

дисплеј у кабини и свим станицама,
стрелице смера кретања на свим станицама

ПАРТИЈА 5 – EQUIED

Ред
бр.

1.

Универзитет у Београди

Назив опреме

Количина

Универзитет у Београду 1

Robotic Book Scan System

Canon 600D (18MPIX)
Carl Zeiss 35mm Distagon Lenses
Processing & Capturing System 4 TB
64bit QiScan Suite for Capturing & Processing
at least 21 inch Flat Screen for machine controlling
QiScan Workflow & Capturing Software incl. full License OCR
V-shaped robotic book scanner, with an opening angle of 80 degrees
4 in 1 function: ability to scan automatically, semi automatically and manually clear
mechanical automatic page turning technology, no vacuum and suctioning page turning
technology
Real double page control requested. The double page control should be based on a light
sensor system measuring the light density of every single page. Should the system identify 2
pages, it has to adjust the pressure so that just one page is turned at a time.
glass plate for curvature free scanning
scanning area up to: 60x44cm(30x44cm) per page
Electronic Control and Security System:The scanner should have integrated the high end
industry standard Beckhoff in order to ensure the 100% safety of the operators. The Security
System of the book scanner should also include CE security switch and sensoric light curtain is
build to stop machine instantly & automatically (if anything - for instance human hand - comes
INTO the machine).
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IX
ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ______
врста опреме

ЈЕДИНИЦА

КОЛИЧИ

МЕРЕ

НА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
(БЕЗ ПДВ-а)

ПДВ

ЈЕДИНИЧН
А
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

УКУПНО СА
ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ИЗНОС ПДВ-а НА УКУПНУ ЦЕНУ

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац се попуњава само за одређену партију. У случају да понуђач подноси понуду за
више партија, образац треба умножити и попунити за сваку понуђену партију.
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X
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача
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XI
MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о платном промету („Службени Гласник РС“ број 43/04,62/06,111/09 и
31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
промета
___________________________ из __________________, ______________________
(назив правног лица)

(место)

(адреса)

______________________, __________________, _______________________ доставља:
(матични број )

(ПИБ)

(рачун)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: __________________,
наручиоца ________________

_______________________,

__________,

на

рачун

За обједињену јавну набавку опреме - рачунарске опреме и софтвера, ТВ, видео и
пратеће опреме за потребе Темпус пројекта „EQUIED“, ред. бр. ТЕМПУС 1/14-2014,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_____________________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања можете попунити на износ у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, дат у нашој
понуди број ___________ од __.__.2014. године тј. на износ од ___________________ динара и
словима (_________________________________________) и овлашћујемо Вас као повериоца
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим
порписима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника –
издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање до правдања аванса.
ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_____________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко соло
менице доставити у тренутку закључења уговора заједно са једном бланко соло меницом, захтевом
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа.
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XII
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У
складу
са
чланом
26.
Закона
________________________________________, даје:
(назив понуђача)

о

јавним

набавкама,

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку oбједињене набавке опреме за потребе свих партнера на ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ “EQUIED EQUAL ACCESS FOR ALL: STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA“ бр. 516851-TEMPUS-I-2011-1-RS-TEMPUSSMGR, редни број набавке ТЕМПУС 1/14 - 2014, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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