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На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
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обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 104/13), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН 5/14, број I-01-527 од 30.05.2014.
године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈН 5/14, број
I-01-527/2 од 30.05.2014. године, припремљена је:
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Подаци о наручиоцу

Наручилац: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Адреса: Јована Цвијића б.б, 34000 Крагујевац
Број телефона: 034/370-270
Интернет страница: www.kg.ac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 5/14 су добра- опрема и то: Орбитални шејкер и Инкубатор
за ћелијску културу. Назив и ознака из општег речника набавке: LA21 – За
лабораторијске намене
4. Партије
Јавна набавка је обликована у две партије, и то:
Партија 1 - Орбитални шејкер
Партија 2 - Инкубатор за ћелијску културу
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Ксенија Влашковић, дипл. правник, е-mail: irena@kg.ac.rs
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II
ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара:
У оквиру реализације пројекта SCOPES „Computational modeling of blood flow in the
tumor vasculature“ потребно је набавити следећу опрему по партијама:
ПАРТИЈА 1
Назив артикла
1. Орбитални шејкер
Biohazard SafeFAST Top 212-D FASTER

Количина
1 ком

Postolje za SafeFAST Top 212 FASTER

1 ком

UV lampa za SafeFAST Top FASTER

1 ком

Vortex Classic VELP

1 ком
ПАРТИЈА 2
Назив артикла

2.

Количина

Инкубатор за ћелијску културу
CO2 inkubator, model CO2 Cell 190

1 ком

Invertni trinokularni mikroskop, model BIB - 100

1 ком

Laboratorijska centrifuga sa hladjenjem, model 1248R;
Dodatna oprema:
- Angle Rotor, GRA-G-15-24
- Fiksni ugaoni rotor GRF-G-m2.0-30
- Swing-out Rotor, GRS-G-r250-4
- Nosač za mikrotitar ploče GLP-mw-r250

1 ком
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III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНОВА 75. И
76. ЗАКОНА
1.1 Право учешћа у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.
Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1);
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 (члан 75. став 1. тачка 2);
3) да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3);
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 (члан 75. став 1. тачка 4);
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(члан 75. став 1. тачка 5)
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2)
1.2 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Услов из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
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потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона – важећу дозволу за обављања делатности ако је таква
предвиђена посебним прописом, коју доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико се понуђач налази у Регистру понуђача није дужан да доставља на
увид доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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IV
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ОД ТАЧКЕ 1) ДО ТАЧКЕ 4) ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________у поступку јавне набавке
мале вредности добара – опреме по партијама, ЈН 5/14, испуњава све услове из чл. 75.
од тачке 1) до тачке 4), односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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V
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________у
поступку
јавне
набавке мале вредности добара – опреме по партијама, ЈН 5/14, испуњава све услове из
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________ у поступку јавне набавке мале вредности
добара – опреме по партијама, ЈН 5/14, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б.,
34000 Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности
опреме, ЈН 5/14, Партија ___, - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, односно понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 12.06.2014. до 12 сати.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора бити сачињена у писаном облику, искључиво на прописаном обрасцу,
на српском језику, исписана ћириличним писмом, јасна и недвосмислена, читко
откуцана или исписана штампаним словима, потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом понуђача.
Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју
Понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.
Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда, након истека
рока за подношење понуда, односно 12.06.2014. у 12,30 у просторијама Наручиоца:
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, канцеларија 113.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у две партије, и то:
Партија 1 – Орбитални шејкер
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Партија 2 – Инкубатор за ћелијску културу
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се
понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да
се може оцењивати за сваку партију посебно.
Изјава о понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, у случају да
понуђач поднесе понуду за обе партије, не мора бити достављена за сваку партију
посебно, односно може бити достављена у једном примерку за обе партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у
Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, са назнаком: „Измена
понуде за јавну набавку мале вредности добара – опреме, ЈН 5/14, Партија ____,
- НЕ ОТВАРАТИ ” или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара
– опреме, ЈН 5/14, Партија ____, - НЕ ОТВАРАТИ ” или „Опозив понуде за
јавну набавку мале вредности добара – опреме, ЈН 5/14, Партија ____, - НЕ
ОТВАРАТИ ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности
добара – опреме, ЈН 5/14, Партија ____, - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (образац VIII ), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу издатог рачуна, након
закључења Уговора и испоруке опреме.
Плаћање се врши најкасније у року од 45 дана од дана издавања рачуна у складу са
чланом 4. став 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012),
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, електронским путем на е-маил: irena@kg.ac.rs, путем
факса на број 034/370-168 или у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца,:
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б.,34000 Крагујевац, тражити од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 5/14 „
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија понуда
бираће се она понуда која има краћи рок испоруке.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац
изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).
16. КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на e-mail irena@kg.ac.rs, факсом на број 034/370-168 или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике
у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком
јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке),
корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа
од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из
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записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи
0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000
динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
добара – опреме, ЈН број 5/14
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

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

2)

који

ће

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

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Р.б
.
1.

Опис добара

Једин
ица
мере

Кол
ичи
на

Укупна
цена без
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Орбитални шејкер

Biohazard
1.1 SafeFAST Top
212-D FASTER

ком

1

Postolje za
1.2 SafeFAST Top
212 FASTER

ком

1

UV lampa za
1.3 SafeFAST Top
FASTER

ком

1

Vortex Classic
VELP

ком

1

1.4

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ 1 БЕЗ ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ 1 СА ПДВ-ом

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Начин и рок плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу издатог

рачуна, након закључења Уговора и испоруке опреме.
Плаћање се врши најкасније у року од 45 дана од дана издавања рачуна у складу са
чланом 4. став 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012).
Рок важења понуде _________дана од дана отварања понуде (не може бити краћа од 30 дана).
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Начин и рок испоруке: Испорука се врши на адресу Наручиоца у року од _____________
дана.

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се
нуди.
Позиција/е ___________________________ максимално ____________
година,
Позиција/е ___________________________ максимално ____________
година….
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
добара – опреме, ЈН број 5/14
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 5/14

Страна
22/ 36

Пројекат SCOPES “Computational modeling of blood flow in the tumor vasculature”

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

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

3)

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

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Ко
Р.б
ли
Опис добара
.
чи
на
1. Инкубатор за ћелијску културу
Једи
ница
мере

1.1

CO2 inkubator,
model CO2 Cell 190

ком

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1
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Invertni
trinokularni
1.2
mikroskop, model
BIB - 100

ком

1

Laboratorijska
centrifuga sa
hladjenjem, model
1248R; Dodatna
oprema:

ком

1

1.3

-

Angle Rotor,
GRA-G-15-24
Fiksni ugaoni
rotor GRF-Gm2.0-30
Swing-out
Rotor, GRSG-r250-4
Nosač za
mikrotitar
ploče GLPmw-r250
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ 2 БЕЗ ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ 2 СА ПДВ-ом

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Начин и рок плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу издатог

рачуна, након закључења Уговора и испоруке опреме.
Плаћање се врши најкасније у року од 45 дана од дана издавања рачуна у складу са
чланом 4. став 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012).
Рок важења понуде _________дана од дана отварања понуде (не може бити краћа од 30 дана).
Начин и рок испоруке: Испорука се врши на адресу Наручиоца у року од _____________
дана.
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Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се
нуди.
Позиција/е ___________________________ максимално ____________
година,
Позиција/е ___________________________ максимално ____________
година….
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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IX
МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
Партија 1

закључен у Крагујевцу, дана ___________. године између:
1. Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија, МБ
07150393 ПИБ 101319321 кога заступа Проф. др Слободан Арсенијевић, ректор,(у
даљем тексту: Купац),
и
2. ___________, ул. _________________________ бр. , из_________________, МБ
___________
ПИБ
________________,
са
бројем
текућег
рачуна
____________________ отвореног код _____________________ (банке), кога
заступа _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с
друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме – Орбиталног шејкера (у даљем тексту: опрема) у
оквиру реализације међународног пројекта SCOPES “Computational modeling of blood
flow in the tumor vasculature” (у даљем тексту: Пројекат SCOPES), за потребе
Универзитета у Крагујевцу, у свему према документацији купца и Понуди продавца за
Партију 1, број _____________ од ___________. године, која чини саставни део овог
Уговора.

РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____________ од дана потписивања овог Уговора од стране
обе уговорне стране.
Члан 3.
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Крагујевцу, Јована
Цвијића б.б, 34000 Крагујевац.
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Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи
у пословној згради Купца – Ректорат Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б,
34000 Крагујевац, за Пројекат SCOPES.
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.

ЦЕНА
Члан 7.
Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из Понуде Продавца за партију 1
број __________ од _________. године, у укупном износу од ____________ (словима:
_____________) динара без ПДВ-а, односно _____________ (словима: _____________)
динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
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Члан 8.
На основу издатог 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 на основу издате фактуре најкасније
у року од 7 дана од дана издавања.

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 за опрему из члана 1. Овог Уговора износи ____________.
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.
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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, претрпљену 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.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Крагујевцу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
задржава свака уговорна страна.
Прилог:
1. Понуда Продавца за партију 1 број __________ од _____________. године
ЗА ПРОДАВЦА
_________________________________

ЗА КУПЦА
________________________________
РЕКТОР

Име и презиме овлашћеног лица

Проф. др Слободан Арсенијевић
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МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
Партија 2

закључен у Крагујевцу, дана ___________. године између:
3. Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија, МБ
07150393 ПИБ 101319321 кога заступа Проф. др Слободан Арсенијевић, ректор,(у
даљем тексту: Купац),
и
4. ___________, ул. _________________________ бр. , из_________________, МБ
___________
ПИБ
________________,
са
бројем
текућег
рачуна
____________________ отвореног код _____________________ (банке), кога
заступа _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с
друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме – Инкубатор за ћелијску културу (у даљем тексту:
опрема) у оквиру реализације међународног пројекта SCOPES “Computational modeling
of blood flow in the tumor vasculature” (у даљем тексту: Пројекат SCOPES), за потребе
Универзитета у Крагујевцу, у свему према документацији купца и Понуди продавца за
Партију 2, број _____________ од ___________. године, која чини саставни део овог
Уговора.

РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____________ од дана потписивања овог Уговора од стране
обе уговорне стране.
Члан 3.
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Крагујевцу, Јована
Цвијића б.б, 34000 Крагујевац.
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Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи
у пословној згради Купца – Ректорат Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б,
34000 Крагујевац, за Пројекат SCOPES.

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.

ЦЕНА
Члан 7.
Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из Понуде Продавца за партију 2
број __________ од _________. године, у укупном износу од ____________ (словима:
_____________) динара без ПДВ-а, односно _____________ (словима: _____________)
динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 5/14

Страна
32/ 36

Пројекат SCOPES “Computational modeling of blood flow in the tumor vasculature”
Члан 8.
На основу издатог 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 на основу издате фактуре најкасније
у року од 7 дана од дана издавања.

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 за опрему из члана 1. Овог Уговора износи ____________.
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.
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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, претрпљену 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.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима.

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Крагујевцу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
задржава свака уговорна страна.
Прилог:
2. Понуда Продавца за партију 2 број __________ од _____________. године
ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

________________________________
РЕКТОР

Име и презиме овлашћеног лица

Проф. др Слободан Арсенијевић
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X
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ ,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Пројекат SCOPES “Computational modeling of blood flow in the tumor vasculature”
XI
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара – опреме по партијама, ЈН 5/14, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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