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На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Правилника о изменама и
допунама Правилника о 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 6/14, број VI03-883/2 од 06.10.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале
вредности ЈН 6/14, број VI-03-883/3 од 06.10.2014. 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 6/14 су добра - опрема по партијама и то: Партија 1 –
Аутоклав, Партија 2 – Пропипета , Партија 3 – Пипете и Партија 4 - PCR апарат. Назив
и ознака из општег речника набавке: LA21 – За лабораторијске намене
4. Партије
Јавна набавка је обликована у четири партије, и то:
Партија 1 – Аутоклав
Партија 2 – Пропипета
Партија 3 – Пипете
Партија 4 - PCR апарат
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

Количина

1. Аутоклав-наведених карактеристика или одговарајући
1
•
Микропроцесорска контрола са поузданим безбедносним функцијама
гаранција су оптималне стерилизационе температуре
•
Вертикално горње пуњење коморе
•
Микропроцесорски контролер и функције калибрације температуре
•
Температура стерилизације од 110 до 123°C
•
Стерилизациони процес се одвија аутоматски према наведеној шеми:
Загревање >Безбедносна провера> Стерилизација >Безбедни испуст> Крај
•
Приказ стерилизационог процеса на дисплеју, манометар за приказ притиска у
комори.
•
VFD дисплеј приказује температуру, притисак (опционално), тајмер, аларми
упозорења и контролне провере.
•
LED лампе као индикатор провере стерилизационог процеса.
•
Једноставна провера притиска унутар коморе уз помоћ манометра
постављеног на предњој страни уређаја.
•
Функција температурне калибрације
•
Корпа се испоручује са уређајем као стандардна опрема
•
Струјна заштита: Два одвојена осигурача за заштиту од прекомерне јачине
струје.
•
Температурна заштита: Ако температура унутрашње коморе пређе одређени
лимит, заштита аутоматски деактивира грејач
•
Заштита притиска: Ако притисак унутрашње коморе пређе одређени лимит,
аутоматски безбедносни вентил ће ослободити комору од притиска.
•
У хитним ситуацијама, притисак се може контролисати мануелно, отварањем
ручно, безбедносног вентила
•
Микропроцесорска PID контрола
•
Корисна запремина коморе 50L
•
Температура-стерилизације: 110-1230C
-топљења: 60-1000C
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•
Аларм упозорења (прекомерна температура/ниска температура /слабо
загревање/грешка у стерилизационом процесу)
•
Стандардни модови (деконтаминација, стерилизација чврстих материјала,
стерилизација течности, топљење)
•
Програмски модови (стерилизација1, стерилизација2; стерилизација течности,
топљење)
•
Димензије: унутрашње (wxh) (mm) 400x458; спољашње (mm) 624x672x870)
•
Нето маса(кг) 94,5
•
Напајање (230V, 50/60 Hz)
ПАРТИЈА 2
Назив артикла

Количина

Пропипета-наведених карактеристика или одговарајућих

2.

1

• Електронска пропипета са пуњачем, намењена раду са градуисаним пипетама, са
фином контролом брзине аспирације и испуштања
• Опсег радних волумена од 0.1мл до 100мл
• Контрола на додир за подешавање начина рада (споро или брзо пипетирање)
• Висока брзина аспирирања 25 мл у 5 секунди
• Контрола помоћу једног прста
• Батерије са трајањем дуже од 7 сати без пуњења
• Измењиви мембрански филтер
• Аутоклавијабилни адаптери и држачи филтера
• Пуњива батерија тип: литиум-полимер
• Капацитет: 1,100 мах / 3.7 V
• Време пуњења 3h
• Тежина без пуњиве батерије и пипетом 134 gr (0.295 lb)
• Напајање 230V/50Hz
ПАРТИЈА 3
Назив артикла
3.

Пипете

1.Пипета од 0,1-10µl (са аутоклавијабилним наставцима)
• Четири цифре на дисплеју,

Количина
3
1

•

Хемијски отпорне са флексибилним носачем наставака

•

Потпуно испуштање течности и опција избацивања наставака за пипету

•

Један комплет наставака за дату пипету

•

Фабрички калибрациони сертификат
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2. Пипета од 10-100 µl (са аутоклавијабилним наставцима)

1

•

Четири цифре на дисплеју,

•

Хемијски отпорне са флексибилним носачем наставака

•

Потпуно испуштање течности и опција избацивања наставака за пипету

•

Један комплет наставака за дату пипету

•

Фабрички калибрациони сертификат

3. Пипета од 100-1000 µl (са аутоклавијабилним наставцима)

1

•

Четири цифре на дисплеју,

•

Хемијски отпорне са флексибилним носачем наставака

•

Потпуно испуштање течности и опција избацивања наставака за пипету

•

Један комплет наставака за дату пипету

•

Фабрички калибрациони сертификат

ПАРТИЈА 4
Назив артикла
4.

Количина

PCR апарат

1

•

Јединствени систем прилагодљивог мењања параметара и програмирања

•

Плејт од 96 поља се дели на 6 делова односно температурних региона који су 4x4
поља, што омогућава 6 различитих термалних режима, уколико разлика није већа
од 24 степена

•

Брза времена рада

•

Могућност повезивања са компјутером путем USB кабла за real time мониторинг
температурних циклуса

•

Лак интерфејс за коришћење

•

Нема кондензације током ноћног хлађења на 4 степена C

•

Капацитет узорака – једна плоча од 96 места, 12 стрип тубица 8 x 0.2mL, 96 тубица
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од 0.2mL
•

Температурни опсег - 4°C do 99.9°C

•

Температурна униформисаност - ±0.5°C/±0.5°C

•

Загревање и хлађење апарата– Peltier систем

•

Градиент тепмературног опсега - 30°C do 99°C, температура 6 блокова се може
подешавати независно

•

Максимална температурна разлика између 6 температурних блокова - 24°C

•

Температурни блок – 6 сегмената 4x4

•

Могућност подешавања температуре поклопца - 60° до 65°C, 100° до 115°C

•

Могућност програмирања – меморише 200 комплетних програма

•

Комуникација са рачунаром – USB port i RS232 port

•

Димензије (ширина-дужина-висина) - 24 x 42 x 25 cm

•

Могућност убацивања шифре – да

•

Електрика – 240V, 50/60 Hz
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III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНОВА 75.
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
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
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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 6/14, 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 6/14, 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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 6/14

Страна
11/ 59

Пројекат SCOPES “Computational modeling of blood flow in the tumor vasculature”
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 6/14, 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 6/14, 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 17.10.2014. 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.
Тражене изјаве и обрасци морају бити сачињени у писаном облику, искључиво на
прописаном обрасцу, на српском језику, исписани ћириличним писмом, јасни и
недвосмислени, читко откуцани или исписани штампаним словима, потписани од
стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом понуђача.
Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда, након истека
рока за подношење понуда, односно 17.10.2014. у 12,30 у просторијама Наручиоца:
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, канцеларија 113.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у четири партије, и то:
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Партија 1 – Аутоклав
Партија 2 – Пропипета
Партија 3 – Пипете
Партија 4 - PCR апарат
Понуђач може да поднесе понуду за једну или све 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 четири 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 све партије, не мора бити достављена за сваку партију
посебно, односно може бити достављена у једном примерку за све 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 6/14, Партија ____,
- НЕ ОТВАРАТИ ” или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара
– опреме, ЈН 6/14, Партија ____, - НЕ ОТВАРАТИ ” или „Опозив понуде за
јавну набавку мале вредности добара – опреме, ЈН 6/14, Партија ____, - НЕ
ОТВАРАТИ ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности
добара – опреме, ЈН 6/14, 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.
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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.
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

2)
3)
4)
5)
6)

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,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 6/14

Страна
15/ 59

Пројекат SCOPES “Computational modeling of blood flow in the tumor vasculature”
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.
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 6/14„
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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.
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 „економски
најповољнија понуда“, а елементи критеријума су:

- Цена – 70 пондера
- Квалитет – 30 пондера
_______________________________
Укупно: 100 пондера
Оцењивање, рангирање понуђача и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија
на основу следећих елемената критеријума и методологије за доделу пондера за сваки
елемент критеријума чији укупан збир износи 100 пондера.
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1. Цена
Понуде ће се оцењивати према следећој формули:
(А:Б)*x=Укупан број пондера
А – најповољнија понуда
Б – понуда која се оцењује
X – број пондера (70 пондера)
2. Квалитет
Партија 1:
Ставке дате у складу са захтеваним карактеристикама у спецификацији за Партију 1
( стране 4-5 конкурсне документације) биће вредноване са 1 пондером, осим ставки:
 Микропроцесорска контрола са поузданим безбедносним функцијама гаранција
су оптималне стерилизационе температуре – 3 пондера
 Вертикално горње пуњење коморе – 2 пондера
 Микропроцесорски контролер и функције калибрације температуре - 2 пондера
 Температура стерилизације од 110 до 123°C – 2 пондера
 VFD дисплеј приказује температуру, притисак (опционално), тајмер, аларми
упозорења и контролне провере – 2 пондера
Партија 2:
Ставке дате у складу са захтеваним карактеристикама у спецификацији за Партију 2
( страна 5 конкурсне документације) биће вредноване са 1 пондером, осим ставки:
•
Електронска пропипета са пуњачем, намењена раду са градуисаним пипетама,
са фином контролом брзине аспирације и испуштања – 3 пондера
•
Опсег радних волумена од 0.1мл до 100мл – 3 пондера
•
Контрола на додир за подешавање начина рада (споро или брзо пипетирање) – 3
пондера
•
Висока брзина аспирирања 25 мл у 5 секунди – 4 пондера
•
Контрола помоћу једног прста – 3 пондера
•
Батерије са трајањем дуже од 7 сати без пуњења – 3 пондера
•
Измењиви мембрански филтер – 3 пондера
•
Аутоклавијабилни адаптери и држачи филтера – 3 пондера
Парија 3:
Ставке дате у складу са захтеваним карактеристикама у спецификацији за Партију 3
( стране 5-6 конкурсне документације) биће вредноване са 1 пондером, осим ставки:
Пипета од 0,1-10µl (са аутоклавијабилним наставцима)
•
Хемијски отпорне са флексибилним носачем наставака – 4 пондера
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•
Потпуно испуштање течности и опција избацивања наставака за пипету – 3
пондера
Пипета од 10-100 µl (са аутоклавијабилним наставцима)
•
Хемијски отпорне са флексибилним носачем наставака – 4 пондера
•
Потпуно испуштање течности и опција избацивања наставака за пипету – 3
пондера
Пипета од 100-1000 µl (са аутоклавијабилним наставцима)
•
Хемијски отпорне са флексибилним носачем наставака – 4 пондера
•
Потпуно испуштање течности и опција избацивања наставака за пипету – 3
пондера
Партија 4:
Ставке дате у складу са захтеваним карактеристикама у спецификацији за Партију 4
( стране 6-7 конкурсне документације) биће вредноване са 1 пондером, осим ставки:
•
Јединствени систем прилагодљивог мењања параметара и програмирања – 2
пондера
•
Плејт од 96 поља се дели на 6 делова односно температурних региона који су
4x4 поља, што омогућава 6 различитих термалних режима, уколико разлика није
већа од 24 степена – 2 пондера
•
Могућност повезивања са компјутером путем USB кабла за real time мониторинг
температурних циклуса – 2 пондера
•
Нема кондензације током ноћног хлађења на 4 степена C – 2 пондера
•
Капацитет узорака – једна плоча од 96 места, 12 стрип тубица 8 x 0.2mL, 96
тубица од 0.2mL – 2 пондера
•
Температурни опсег - 4°C do 99.9°C – 2 пондера
•
Температурна униформисаност - ±0.5°C/±0.5°C – 2 пондера
•
Загревање и хлађење апарата– Peltier систем – 2 пондера
•
Градиент тепмературног опсега - 30°C do 99°C, температура 6 блокова се може
подешавати независно – 2 пондера
•
Максимална температурна разлика између 6 температурних блокова - 24°C – 2
пондера
•
Могућност подешавања температуре поклопца - 60° до 65°C, 100° до 115°C – 2
пондера
Најповољнија понуда је понуда чији је збир 1(цена) + 2(квалитет) највећи.
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 једнак број пондера као најповољнија понуда
бираће се понуда која има најнижу цену.
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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
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
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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
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 по партијама, ЈН број 6/14
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
.

Опис добара
Партија 1 –
Аутоклав

1.

Једин
ица
мере

Кол
ичи
на

ком

1

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

(наведених
карактеристика
или одговарајућих
у складу са датом
спецификацијом)

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).
Начин и рок испоруке: Испорука се врши на адресу Наручиоца у року од
_____________ дана.
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Гарантни рок (уколико постоји): Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију
опреме која се нуди.
Позиција 1 максимално ____________ година,

Попуст (уколико постоји) 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 по партијама, ЈН број 6/14
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
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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
извршити подизвођач:

који

ће

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
.

Опис добара
Партија 2 –
Пропипета

1.

Једи
ница
мере

Кол
ичи
на

ком

1

Цена по
јединиц
и мере
без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

(наведених
карактеристика или
одговарајућих у складу
са датом
спецификацијом)

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.
Гарантни рок (уколико постоји): Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију
опреме која се нуди.
Позиција 1 максимално ____________ година.
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Попуст (уколико постоји) 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 3
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
добара – опреме по партијама, ЈН број 6/14
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
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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
извршити подизвођач:

који

ће

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.

Опис добара

1.

Партија 3 – Пипете
Пипета од 0,1-10µl (са

1.1

Једи
ница
мере

Кол
ичи
на

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по
јединиц
и мере
без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

аутоклавијабилним
наставцима)
наведених карактеристика или
одговарајућих у складу са
датом спецификацијом

Пипета од 10-100 µl (са

1.2

аутоклавијабилним
наставцима)
наведених карактеристика или
одговарајућих у складу са
датом спецификацијом

Пипета од 100-1000 µl
(са аутоклавијабилним
наставцима)

1.3
наведених карактеристика или
одговарајућих у складу са
датом спецификацијом

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ 3 БЕЗ ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ 3 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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 6/14

Страна
35/ 59

Пројекат SCOPES “Computational modeling of blood flow in the tumor vasculature”
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.
Гарантни рок (уколико постоји): Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију
опреме која се нуди.
Позиција 1.1 максимално ____________ година.
Позиција 1.2 максимално ____________ година.
Позиција 1.3 максимално ____________ година.
Попуст (уколико постоји) 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 4
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
добара – опреме по партијама, ЈН број 6/14
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
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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
извршити подизвођач:

који

ће

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.

Опис добара

Једи
ница
мере

Кол
ичи
на

Цена по
јединиц
и мере
без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Партија 4 – PCR
апарат
1.

наведених карактеристика или
одговарајућих у складу са
датом спецификацијом

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ 4 БЕЗ ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ 4 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.
Гарантни рок (уколико постоји): Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију
опреме која се нуди.
Позиција 1 максимално ____________ година.
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Попуст (уколико постоји) 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 – Аутоклав (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.
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.
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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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 6/14

Страна
45/ 59

Пројекат SCOPES “Computational modeling of blood flow in the tumor vasculature”
МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
Партија 2

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 – Пропипета (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.
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.
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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.
Члан 8.
На основу издатог предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у
надлежном Министарству.
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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.

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
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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 2 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 3

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 – Пипете (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 3, 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.
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.
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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 3
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.
Члан 8.
На основу издатог предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у
надлежном Министарству.
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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.

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
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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 3 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 4

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 – PCR апарат (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 4, 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.
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.
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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 4
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 6/14

Страна
55/ 59

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.
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
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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 4 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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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 6/14, 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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