
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: 

 
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). 

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. 

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 
Данијели 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.  
 Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуда, 
односно 23.4.2014. године у 12.30 сати. Отварању понуда могу да присуствују овлашћени 
представници понуђача, са уредним писаним овлашћењем/пуномоћјем, које ће предати 
Комисији Наручиоца пре отварања понуда. 

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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