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I
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – ОПРЕМЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ПАРТНЕРА НА ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ
бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia - DIAUSS ”
Ред. б. набавке ТЕМПУС 1 / 2014

1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац
3. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.kg.ac.rs
4. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа у области високог образовања
5. ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ: Предметна набавка се спроводи у складу са
чланoм 7. став 1. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012) и Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и
Еразмус мундус пројеката, а у вези са одредбама Грант Уговора о реализацији Темпус
пројеката бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ”
6. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра
7.

ОПИС ПРЕДМЕТА: обједињена набавка добара – опреме, и то по Партијама:
партијa 1 – DIAUSS - Рачунарска, ТВ, видео и пратећа опрема;
партијa 2 – DIAUSS Наставни пресек моторног возила;
партијa 3 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Мерно-аквизициони систем;
партијa 4 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Развојно-дидактички систем на
бази програмабилних контролера;
партијa 5 – DIAUSS Универзитет у Нишу - Електронска мерна опрема за извођење
студијских програма аутомобилског инжењерства;
партијa 6 – DIAUSS Универзитет у Крагујевцу - Функционални стенд дизел
мотора;
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партијa 7 – DIAUSS Универзитет у Крагујевцу - Пратећа мерна опрема за
извођење студијских програма аутомобилског инжењерства;
партијa 8 – DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару - Мерна опрема за
дијагностику моторних возила за извођење студијског програма
аутомобилског инжењерства.

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: „најнижа понуђена цена“,
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија понуда
бираће се она понуда која има понуђена добра-опрему бољег квалитета.
9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца:
www.kg.ac.rs
10. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 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, име и презиме контакт особе и
број телефона. 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.
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позива за подношење понуда
на интернет страници Наручиоца.
Уколико последњи дан рока за подношење понуда истиче на дан који није радни, као
последњи дан наведеног рока сматраће се први наредни радни дан до 12,00 сати.
Понуде приспеле после истека рока за достављање понуда неће се отварати и по
окончању поступка отварања понуда, вратиће се неотворене понуђачу, са назнаком да
су неблаговремене.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000
Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за обједињену набавку добара – опреме по
ТЕМПУС Пројекту DIAUSS, број: ТЕМПУС 1 / 2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
до 06.02.2014. године до 12,00 сати.
11. МЕСТО И ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно.
Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, односно последњег дана
рока за подношење понуда 06.02.2014. године у 13,00 сати у просторијама наручиоца Сала Сената, Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б. 34 000 Крагујевац.
Уколико последњи дан рока за подношење понуда истиче на дан који није радни,
понуде ће се отварати првог наредног радног дана у 12,00 сати.
12. УСЛОВИ
ПОД
КОЈИМА
ПРЕДСТАВНИЦИ
ПОНУЂАЧА
МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварању понуда могу
присуствовати овлашћени представници понуђача, са овлашћењем које је заведено
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код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговореног лица понуђача,
које ће предати Комисији за спровођене јавне набавке пре почетка отварања понуда.

13. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана отварања понуда

14. КОНТАКТ: Лицa за контакт:
Биљана Гужвић,
Е - mail адреса : gbilja@kg.ac.rs
Радослав Ерић,
Е - mail адреса : era@kg.ac.rs
телефон бр. 034/ 304-987, у времену од 9,00 до 14,00 сати.
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У складу са чланoм 7. став 1. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/2012) и Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и
Еразмус мундус пројеката који је упутила Темпус фондација (Национална Темпус
канцеларија у Београду), а на основу Мишљења Управе за јавне набавке (број 011-00-68/10
од 08.11.2010.године), Универзитет у Крагујевцу, као носилац Темпус пројеката бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of
Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ”, сачинио је
документацију, и то:

II ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Наручилац:
Назив наручиоца: Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Ул. Јована Цвијића бр. б.б., 34000 Крагујевац
Интернет страница: www.kg.ac.rs
ПИБ: _____________________________________________
Матични број: _______________________________________
Број рачуна: _______________________________________
Шифра делатности: _____________________________________
Регистарски број: _____________________________________
2. Врста поступка набавке
Обједињена набавка, а спроводи се у складу са чланoм 7. став 1. тачка 2. подтачка 1)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) и Упутством зa
спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус пројеката, а у вези са
одредбама Грант Уговора о реализацији Темпус пројеката бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban
Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ”.
3.

Предмет набавке број ТЕМПУС 1 / 2014 су добара, односно обједињена набавка
опреме, за потребе партнера на Пројекту, и то:
- Рачунарске, ТВ, видео и пратеће опреме;
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-

Наставног пресека моторног возила;
Мерно-аквизиционог система;
Развојно-дидактичког система на бази програмабилних контролера;
Електронска мерна опрема за извођење студијских програма аутомобилског
инжењерства;
- Функционални стенд дизел мотора;
- Пратећа мерна опрема за извођење студијских програма аутомобилског
инжењерства;
- Мерна опрема за дијагностику моторних возила за извођење студијског
програма аутомобилског инжењерства.
Техничка спецификација предмета набавке дата је у делу документације "Техничка
спецификација".
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци.
5. Набавка је обликована у 8 (осам) партија и то:
партијa 1 – DIAUSS Рачунарска, ТВ, видео и пратећа опрема
партијa 2 – DIAUSS Наставни пресек моторног возила
партијa 3 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Мерно-аквизициони систем
партијa 4 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Развојно-дидактички систем на бази
програмабилних контролера
партијa 5 – DIAUSS Универзитет у Нишу - Електронска мерна опрема за извођење
студијских програма аутомобилског инжењерства
партијa 6 – DIAUSS Функционални стенд дизел мотора
партијa 7 – DIAUSS Пратећа мерна опрема за извођење студијских програма
аутомобилског инжењерства
партијa 8 – DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару - Мерна опрема за
дијагностику моторних возила за извођење студијског програма
аутомобилског инжењерства
Понуђач је дужан да назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије. У случају да понуђач доставља понуду за две или више партија,
она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:
Биљана Гужвић,
Е - mail адреса: gbilja@kg.ac.rs
Радослав Ерић,
Е - mail адреса: era@kg.ac.rs
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7. Пропратни образац
(попунити и залепити на коверти/кутији)
датум и сат подношења: _________________________
(попуњава Писарница)
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМЕ ПО ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ DIAUSS
РЕДНИ БРОЈ ТЕМПУС 1 / 2014
ПАРТИЈА/Е ________________________
НАРУЧИЛАЦ:
(назив и адреса/пословно име) __________________________________________
(адреса) _____________________
ПОНУЂАЧ:__________________
назив: ______________________
адреса: ______________________
број телефона: ______________________
број телефакса: ______________________
електронска адреса: ______________________
име и презиме лица за контакт: ______________________.
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III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Предмет набавке број ТЕМПУС 1 / 2014 су добара, односно обједињена набавка
опреме, за потребе партнера на Пројекту Темпус пројеката бр. 516729-TEMPUS-12011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And
Urban Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ”, и то:
- Рачунарске, ТВ, видео и пратеће опреме;
- Наставног пресека моторног возила;
- Мерно-аквизиционог система;
- Развојно-дидактичког система на бази програмабилних контролера;
- Електронска мерна опрема за извођење студијских програма аутомобилског
инжењерства;
- Функционални стенд дизел мотора;
- Пратећа мерна опрема за извођење студијских програма аутомобилског
инжењерства;
- Мерна опрема за дијагностику моторних возила за извођење студијског
програма аутомобилског инжењерства.
2. Набавка је обликована у 8 (осам) партија и то:
партијa 1 – DIAUSS Рачунарска, ТВ, видео и пратећа опрема
партијa 2 – DIAUSS Наставни пресек моторног возила
партијa 3 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Мерно-аквизициони систем
партијa 4 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Развојно-дидактички систем на бази
програмабилних контролера
партијa 5 – DIAUSS Универзитет у Нишу - Електронска мерна опрема за извођење
студијских програма аутомобилског инжењерства
партијa 6 – DIAUSS Функционални стенд дизел мотора
партијa 7 – DIAUSS Пратећа мерна опрема за извођење студијских програма
аутомобилског инжењерства
партијa 8 – DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару – Мерна опрема за
дијагностику моторних возила за извођење студијског програма
аутомобилског инжењерства
Понуђач је дужан да назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије. У случају да понуђач доставља понуду за две или више партија,
она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
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IV ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Партија 1 – DIAUSS - Набавка рачунарске, ТВ, видео и пратеће опреме
1.1 DIAUSS - Универзитет у Новом Саду
Ред.б.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тип опреме
Лаптоп рачунар
класе Lenovo
IdeaPad Z580 или
еквивалент

Лаптоп рачунар
класе Apple iMAac
27"

Лаптоп рачун класе
HP Pavilion
Sleekbook 15-b003sm
- C6T29EA или
еквивалент
Лаптоп рачун
LENOVO ThinkPad
EDGE E530c Core i5
3230M - NZY4SYA
или еквивалент
Laptop рачунар
класе HP Envy X2
или еквивалент
Десктоп рачунар конфигурација 1

Десктоп рачунар конфигурација 2

Десктоп рачунар конфигурација 3

Опис
Ekran : 15.6 " HD LED Backlight (Glossy), Procesor : Intel Core i53210M 2.5GHz (3M Cache, up to 3.10 GHz), Memorija : 4GB DDR3
(1600MHz), HDD : 1TB, Grafička kartica : NVIDIA GeForce GT 630M,
2GB DDR3, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 6 cell Li-Ion battery, Bluetooth
4.0, Card Reader, DVD/RW, Gigabit LAN, HDMI, Numeric keypad,
VGA, Web Camera
2.9GHz quad-core Intel Core i5 processor (Turbo Boost up to 3.6GHz)
with 6MB L3 cache, 27-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS
technology; 2560-by-1440 resolution with support for millions of colors,
8GB RAM, 1TB (7200-rpm) hard drive, NVIDIA GeForce GTX 660M
graphics processor with 512MB of GDDR5 memory, SDXC card slot,
Four USB 3 ports, Two Thunderbolt ports, Mini DisplayPort output with
support for DVI, VGA, and dual-link DVI (adapters sold separately),
10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 connector), Kensington lock
slot, Magic Trackpad
CPU: Intel® Core™ i5, 8 GB DDR3, nVidia GeForce GT 630M sa 2GB
DDR3 sopstvene memorije, 1TB, DVD±R/RW, 15,6'', web kamera sa
mikrofonom, Wi-Fi

15.6 " HD LED Backlight, anti glare, 1366 x 768 pix. Intel® Core™ i5
Processor 3230M, 2.6 GHz,Turbo boost - 3.2Ghz, FSB: 1333MHz,
Mobilni Intel® HM77 Express Chipset, nVidia GeForce 610M sa 1GB
DDR3 сопствене меморије; Memorija 8GB (4GB x 2) DDR3; HDD1,
500GB S.M.A.R.T. 7.200 rpm, DVD+/-RW SuperMulti Dual Layer
Intel Atom 1.8 GHz, 2 GB, 64 GB, 11.6-inch HD LED-backlit IPS AntiGlare Display / 1366 x 768, 2 x USB 2.0,HDMI,Headphone/microphone
combo jack, Touchpad itastatura, 8 Megapixel (back), 2 Megapixel (front),
Windows 8
LGA1155 B75, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1, CPU LGA1155 Intel®
Core™ i5-3450, 3.10GHz/6MB BOX 22nm, DDR3 8GB (2x4), Hdd
1000GB, Grafička kartica AMD Radeon 7770,
1GB/DDR5/DVI/HDMI/DP/128bit ili slična, Optički uređaj DVD Multi
Writer 22XDVD/12xDVD-RAM/2MB, Zvučna kartica Integrisana,
Kućište ATX Mid Tower, Monitor 24" LED LCD 1920x1080(FullHD)
DVI-D HDMI
LGA1155 H61, PCIe/DDR3/SATA2/LAN/7.1, Procesor: i3-2120, Takt
procesora: 3.3Ghz, Memorija: DDR3 4GB, Kapacitet hard diska: 500GB,
Grafička kartica: Integrisana,
Optički uređaj: DVD Multi Writer 22XDVD/12xDVD-RAM/2MB,
Zvučna kartica: Integrisana, Kućište ATX Mid Tower, Monitor 18.5"
LED LCD 1920x1080(FullHD) DVI-D HDMI
Intel B75 chipset, Gigabit Ethernet, Audio, PCI-Express, SATA3, USB
3.0, Intel Core i5-3570, 3,40GHz, 6MB, Ivy Bridge, 6GB DDR3, GeForce
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Штампач колор

Штампач црно бели

Мултифункцијски
уређај

Пројектор тип 1

Пројектор тип 2

Дигитални колор
апарат
Бежични микрофон
бубица сет
пријемник,
предајник

Аудио уређај са air
play опцијом

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

GT 640 2GB DDR3 VGA/2xDVI/HDMI
hard disk 1TB SATAIII, DVD±R/RW 22x DualLayer SATAII, LG
E2441T-BN 24" 1920X1080 Wide, LED, 5M:1, 5ms, 250cd/m²,
V170/160, Black, DVI, Logitech 910-001246 B110 Optical Mouse USB
OEM, CoolerMaster RC-334U-KKR420 Miditower Case, Elite 334,
420W, Metal mesh, ATX, 4x5.25, 1+6x3.5, 1x12cm Fan, Black, Win 8
HP Color LaserJet Professional CP5225n, Tip : Laserski Color, Brzina
kolor : 20 str./min., Rezolucija kolor : 600x600 dpi, Brzina crna : 20
str./min., Rezolucija crna : 600x600 dpi, Format papira :A3 (297x420mm),
A4 (210x297mm), A5 (148x210mm), A6 (105x148mm), B4
(250x353mm), B5 (176x250mm), Photo (100x150mm), Povezivanje :
USB 1.1/2.0
Laser A4 Epson M1400, Tip: laser mono, Format papira A4, Brzina
štampe 24ppm, Rezolucija 1200dpi, Mesečni obim štampe 20000 strana,
Kapacitet ulaza 150 lista, Memorija 64MB, Povezivanje USB
Canon i-SENSYS MF 8030CDN il iekvivalent: Tip Laserski, uboji, kopir,
skener i fax, Brzinaštampanja 8/12str/min, Rezolucija: 2400x600 dpi,
Memorija : 128 MB, Format A4, Kapacitet ulaza 150 kom., Povezivanje
Ethernet i USB
Projektor Epson EB-X02, Tip: 3LCD XGA 1024x768dpi 2600ANSI
3000:1, Povezivanje: HDMI, DVI, Audio-L Input, S-Video Input, USB
(Type B), Computer Input, Audio-R Input, Video Input
Epson EB'W12 iliekvivalent: Lampa 200 W, Rezolucija 1280x800 px,
Osvetljenje 2800 ANSI lumena, Formatslike 16:10, Videoulaz Ulazi:
Component, HDMI, Interfejs COM port, USB
Tip Kolor, Format papira A3, Rezolucija crna/kolor 600x600dpi, Optička
rezolucija skenera 600dpi, Memorija 768Mb, Podržani OS Windows
2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/, Povezivanje USB2.0
Electrovoice R300 Wireless Headset Microphone System, Antennas:
Flexible TNC 1/2 Wave, Audio Frequency Response: 80 Hz - 18kHz +/2dB, Balanced Line Level Output (RMS Adjustable): 10 - 100 mV,
Battery Life: 14 Hours with (2) AA alkalines typical, Case Material:
Metal, Connector Type: 1/4 inch unbalanced, 3-Pin XLR balanced,
Controls: On/Off, Set, Up, Down, Sync, Distortion (@ 1 kHz, 40 kHz
deviation): less than 1.0, 0.4 typical %, Diversity: True Antenna, Dynamic
Range: > 95 dB, Dynamic Range: greater than; 95 dB, Element: PL22
Cardioid Dynamic, Element: ULM-18 Uni-directional lapel, Number of
Channels: 32 Per Band, 8 Simultaneous
B&W Zeppelin Air za iPod,iPhone i iPad, 150W total.1x50W bass, 2x25W
tweeter & 2x25W midrange. 3.5-mm audio, Sa daljinskim upravljačem,
Podržan od strane iPad (4th and 3rd generation), iPad 2, iPad, iPad mini,
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5th, 4th and 3rd
generations) with iOS 4.3.3 and iTunes 10.2.2 (Mac and PC) or later. Sa
mogućnošću punjenja uređaja
Logitec Z623 ili ekvivalent: Konfiguracija 2.1, Snaga satelita 2 x 35W,
Snaga woofera 130 W

17.

Звучници

18.

Бежичне слушалице
са микрофоном

ASUS TRAVELITE HS-1000W ili ekvivalent: Slušalice 20Hz-20000Hz,
Mikrofon 100Hz-10000Hz

19.

Бежични рутер

Bežični Ruter Belkin N300, Portovi 1 x WAN 4 x LAN 10/100 Mb/s,
Wireless 2.4GHz 300 Mb/s, Tip antene Fiksna, Unutrašnji/spoljašnji Za
korišćenje u okviru objekta.
Bežični Ruter TP-Link TL-WDR4300 N750 iliekvivalent: Wireless Dual
Band gigabitni ruter (450Mbs - 5GHz & 300Mbs - 2,4GHz), Interface 4
21.10/100/1000Mbps LAN Ports, 1 10/100/1000Mbps WAN Port, 2 USB

20.

Бежични рутер
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2.0 Port
21.

22.

Адаптери

Ласерски показивач

23.

Екстерни HD

24.

TV

25.

26.

Blue ray

Фото апарат

Lightning Digital AV Adapter to HDMI (2 kom), Lightning Digital AV
Adapter to DVI (1 kom), Lightning Digital AV Adapter to USB (1 kom),
Lightning Digital AV Adapter to 30’pin iPhone/iPad (1 kom)
Logitech Professional Presenter R800: Domet do 30 metara, 2,4GHz
tehnologija, LCD displej, prikazuje vreme, stanje baterije i jačinu signala,
Tasteri za kontrolu slajdova, Plug-and-play, Laserski pointer zelene boje
velike snage
Transcend TS750GSJ25M2iliekvivalent: 750GB, M2 Serie, USB2.0, 2.5",
Anti-shock system, Backup sofware, 206 gr, Black/Orange
SAMSUNG UE46EH6030 Full HD 46" LED iliekvivalent: Dijagonala
46inča, Format 16:9, Rezolucija 1920x1080, Konektori Ethernet,
Integrated WiFi Ready, Minimum:
2 x HDMI / 1 x Scart / 1 x USB 2.0 / 1 x SVGA/ , 1 x Component / 1 x
Composite, Audio output Headphones socket, DVB-T Tuner Freeview
HD, Dodatna oprema Nosač televizora za zid:,
S Box nosač za LCD 23-55" PLB-147M , Maksimalna nos.: 70 kg /
Veličine ekrana: 23-55", Vertikalni nagib: ±12° / Horizontalno nagib:
±90°, Udaljenost od zida: 73 - 440 mm
Samsung 3D Blu-ray sistem HT-ES4200 ili ekvivalent:Izlazna snaga:
500W, Diskovi koje reprodukuje: BD/DVD, DVD±R , DVD±RW, CD
DA, CD-R, CD-RW, Video formati: AVCHD, DivX-HD(incl, DivX,
XviD), LPCM, AAC, MP3, MKV, WMV(1/2/3/7/9), JPEG, HD JPEG,
Audio formati:Dolby Digital/Digital+/True HD, DTS, DTS 96/24, DTS
HD, Smarthub, Wi-Fi Ready / All share play (5GB web skladištenje) /Web
Browser/ 3D Converter / BD Wise Plus / 3D Sound Plus /, iPod preko
USB-a / User EQ / USB 2.0,
Priključci:HDMI izlaz x1 / Optički ulaz x1
Canon PowerShot S100 ili ekvivalent: Senzor CMOS senzor veličine
1/1.7, 12.1 MP, 4000 x 3000, Procesor DIGIC 5 sa tehnologijom iSAPS,
Snimanje Inteligent Auto (32 predef.moda), rogram AE, Shutter priority
AE, Aperture priority AE, Manual, Custom, SCN, 1920 x 1080 sa 24 fps,
2.3 fps, Stereo, JPEG, RAW, MOV (H.264 + Linear PCM), Memorija
Kartica 16 GB

1

1

2

1

1

1

1.2 DIAUSS Универзитет у Нишу
Ред.б.
1.

Опис

Кол

Memorija DIMM DDR3 2x4GB 1600MHz Kingston HyperX,
KHX1600C9D3B1K2/8GX, CPU LGA1150 Intel® Core™ i7-4771,
3.50GHz BOX 22nmPU LGA1150 Intel® Core™ i7-4771, 3.50GHz BOX
22nm, MB LGA1150 B85 ASUS B85-PLUS,
PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1, HDD SATA3 7200 1TB WD Black
WD1002FAEX, 64MB 5 godine, VGA GeForce GT630 Palit 1GB,
DDR3/HDMI/DVI/VGA/128bit, Kućište Cooler Master Elite 361, RC361-KKN1, Napajanje 600W Chieftec GPS-600A8, Full, DVD+/-RW
Samsung SH-224DB/BEBE/SATA/ black, 24XDVD/16xDVD-RAM,
Monitor 21.5" LG 22EN33S-B LED, 1920x1080(FullHD) 5ms DC5M:1,
Tastatura+Miš PS/2 YU Genius Slimstar C110, Black

10

Тип опреме
Десктоп рачунари
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1.3 DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару
Ред.б.
1.

2.

3.

Тип опреме

Опис

All-in-one рачунар

Procesor: Intel Core i3-3220 3.3GHz; Memorija: 4GB DDR3 1600MHz;
Hard disk: 1TB SATA 7200rpm; Optički uređaj: DVD-RW SATA Dual
Layer; Мonitor: 20" 1600x900; Tastatura i miš: Tastatura: HP USB
Standard Keyboard Miš: HP USB Optical Mouse; Grafička kartica: Intel
HD Graphics; Povezivanje: RJ-45, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, DC; Mreža:
Gigabit Ethernet, Wifi 802.11 b/g/n; Operativni sistem: Windows 8 Pro;
Ostalo: 6 u 1 čitač kartica, kamera 1Mpix 720p HD; Garancija
proizvođača: 24 meseca;
ViewSonic PJD5132 ili ekvivalent: Tip: DLP; Rezolucija: SVGA
800x600; Osvetljenje: 3000ANSI lumena; Zvučnici: 1x2W; Povezivanje:
3.5mm mini jack,2x 15-pin mini D-sub, RCA jack, 4-pin mini-DIN, mini
USB; Ostalo: Radni vek lampe 4500 / 6000 h; 3D funkcija: Da;
Garancija proizvođača: 24 meseca
HP LaserJet Pro 400 M401dn ili ekvivalent: Portovi: ETHERNET
10/100/1000, USB 2.0; Deo za papir: 150 listova; Rezolucija: 1200 x
1200 dpi; Maksimalni format štampe: A4 210 x 297 mm; Veličina
memorije: 256 MB; Dimenzije: 365 x 368 x 271 mm; Potrošnja struje u
režimu rada: 570 Watt; Potrošnja struje u StandBy režimu: 7,3 Watt

Видео пројектор

Ласерски штампач

Кол

4

4

4

1.4 DIAUSS Универзитет у Крагујевцу
Ред.б.
1.

2.

3.

4.

Тип опреме
Десктоп рачунар конфигурација 1

Десктоп рачунар конфигурација 2

Лаптоп рачун класе
HP Pavilion Sleekbook
15-b003sm C6T29EA или
еквивалент
Мултифункцијски
уређај

Опис
Кућиште 500W типа COOLER MASTER i bolje, ploča: GIGABYTE
GA-B75M-D2V, processor: INTEL Core i5-3330 4-Core 3.0GHz Box,
Memorija DDR3 8GB 1600MHz KINGSTON
KHX1600C10D3B1/8G,HF: WD 500GB 3.5" SATA III 16MB,
DVD±RW, US crna tastatura, USB Optical crni miš, monitor: PHILIPS
21.5" V-line 223V5LSB2/10 LED monitor
LGA1155 B75, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1, CPU LGA1155 Intel®
Core™ i5-3450, 3.10GHz/6MB BOX 22nm, DDR3 8GB (2x4), Hdd 1TB,
Grafička kartica AMD Radeon 7770, 1GB/DDR5/DVI/HDMI/DP/128bit
ili slična, Optički uređaj DVD Multi Writer 22XDVD/12xDVDRAM/2MB, Zvučna kartica Integrisana, Kućište ATX Mid Tower,
Monitor 23" LED LCD 1920x1080(FullHD) DVI-D HDMI, tastatura,
miš, OS Win 7 Pro
CPU: Intel® Core™ i5, 8 GB DDR3, nVidia GeForce GT 630M sa 2GB
DDR3 sopstvene memorije, 1TB, DVD±R/RW, 15,6'', web kamera sa
mikrofonom, Wi-Fi

HP Laserjet Pro M1212nf Multifunctiom Printer il iekvivalent: Tip
Laserski, monohromatski, kopir, skener i fax, Brzinaštampanja 18 str/min,
Rezolucija: 600x600 dpi štampa, Optička rezolucija skenera:
1200x1200dpi, Memorija : 64 MB, Format A4, Kapacitet ulaza 150
kom., Podržani formati skeniranja: PDF, TIF, BMP, GIF, JPG pix x pix,
Povezivanje Ethernet i USB
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Партијa 2 – DIAUSS Наставни пресек моторног возила
2.1 DIAUSS - Универзитет у Новом Саду
Ред.б.
1.

Тип опреме
Car chassis on stand
for University courses
S.E.A.D.A Art. 523 ili
ekvivalent

Опис
• Cutaway model of IC engine (SI or CI) with fuel injection, operated by
external electric motor
• Two axles with wheels with sectioned tires
• Independent suspension on at least one axle
• Cutaway model of fully synchronized or automatic gearbox with 5
forward and 1 reverse speed
• All-wheel-drive transmission with cutaway model of transfer case
• Cutaway model of axle differentials
• Rear differential Torsen
• Cutaway model of the frictional clutch or hydraulic torque converter
• Complete braking system with cutaway models of individual
components
• Cutaway model of power steering rack and pinion

Кол

1

2.2. DIAUSS Универзитет у Крагујевцу
Ред.б.
1.

Тип опреме
Car chassis on stand
for University courses
S.E.A.D.A Art. 523 ili
ekvivalent

Опис
• Cutaway model of IC engine (SI or CI) with fuel injection, operated by
external electric motor
• Two axles with wheels with sectioned tires
• Independent suspension on at least one axle
• Cutaway model of fully synchronized or automatic gearbox with 5
forward and 1 reverse speed
• All-wheel-drive transmission with cutaway model of transfer case
• Cutaway model of axle differentials
• Rear differential Torsen
• Cutaway model of the frictional clutch or hydraulic torque converter
• Complete braking system with cutaway models of individual
components
• Cutaway model of power steering rack and pinion

Кол

1

Партијa 3 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Мерно-аквизициони
систем
Ред.б.
1.

Тип опреме
Universal Data
Acquisition System
with 8-channel
universal amplifier HBM MX840A
PAKEASY ili
ekvivalent

Опис

Кол

• Universal Amplifier: 1 x fast CAN (ISO 11898, 128 signals, read-only);
24 bit A/D conversion for synchronous, parallel measurements; Sample
rate: up to 19.2 kHz/channel, configurable; Filters: Bessel, Butterworth
0.01 Hz to 3.2 kHz (- 1 dB); TEDS: automatic identification; Supply for
active transducers: 5 ... 24 V DC (0.7 watt); Electrically isolated inputs;
Transducer connection: D-SUB-15HD plug, 1 x Ethernet TCP/IP, 2 x
Firewire;Supply voltage: 10...30 V DC, max. 13 Watt
• Software and accessories for DAQ

1
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Партијa 4 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Развојно-дидактички
систем
на бази програмабилних контролера
Ред.б.
1

Тип опреме

Опис

Кол

Развојно-дидактички
систем на бази
програмибилних
аутоматизованих
контролера

Систем који омогућава обуку студената у погледу контроле процеса
производње, контроле или подешавање параметара прозиведених
или уграђених делова и система у аутомобилу Систем треба да
омогући стварање флексибилне управљачке архитектуре са
дистрибуираном логиком на својим модеилима.
Glavna upravljačke jedinice modula treba da poseduju sledeće
karakteristike:
• RTOS процесор, реконфигурабилан FPGA, минимално 4
дигиталних улаза, 4 аналогних улаза/излаза, TCP/IP комуникацију,
функцијски генератор од 0 до 100 kHz, линеарни потенциометар до
1000К, енкодерски улаз, дисплеј за приказ стања и могућност
извршавања различитих ембедид задатака, могућност програмирања
према стандарду EC61131.
• Процесор са минималном брзином од 200 µс/1к инструкција,
минмалним тактом од такт 400 MHz, 32 MB RAM, 32 MB фласх
меморије, протокол TCP/IP, Модбус TCP, минимално 4 дигиталних
улаза, 4 аналогних улаза/излаза, дисплеј за приказ стања и
могућност извршавања различитих ембедид задатака, могућност
програмирања према стандарду EC61131.

1

Партијa 5 – DIAUSS Универзитет у Нишу - Електронска мерна опрема за
извођење студијских програма аутомобилског инжењерства
Ред.б.
1.
2.

3.

Тип опреме
USB Acquisition
boards
Handheld digital
multimeters - 2 ком

Sensor and
instrumentation system

Опис
USB, 16 analog inputs, 500 kS/s, 16 bit resolution, 24 digital I/O lines, 4
32-bit counters/timers, driver for LabVIEW
1. DC Voltage 200mV-1000V, AC Voltage 2V-750V, DC and AC
Current 20 mA-20A, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency,
2. DC Voltage 400mV-1000V, AC Voltage 400 mV-700V, DC and AC
Current 400 µA -10A, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency.
Technical teaching equipment for engineering - trainer: Characteristics:
Sensors: Linear potentiometer, Rotary potentiometer, Linear variable
differential transformer, Variable area capacitor, Four metal foil strain
gauges, Reed switch, Opto-reflector, D.C. motor, D.C. tachogenerator ,
Four-bit encoder, Optical tachogenerator, Variable reluctance probe,
Signal conditioning circuits: Differential amplifier, A.C. capacitance
bridge, Comparator, Phase-sensitive detector, Four-bit decoder, Filters,
Differential amplifier, Voltage-to-frequency and frequency-to-voltage
converter, Voltage-to-current and current-to-voltage converter, Bridge
completion resistors
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

Digital thermometer
with PT-100 sensor
Portable infrared
thermometer
PC based analog &
digital motor control
trainer
Linear variable
differential transducer
(LVDT) trainer
Load cell demonstrator

10.

Capacitive smd sensor
of humidity
Pressure transducer

11.

Load cell

12.

Massflow sensor 0-3
LPM

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

PT-100 sensor, Resolution: 0.1°C, Accuracy: ±0.05% of reading, Display:
LCD
Wide temperature range from -32°C to 530°C, Spectral range: 8 to 14
µm, Adjustable emissivity, Optical resolution of 20:1, USB interface
DC motor with drive circuitry, angular position indication disc, tachogenerator, continuous rotation potentiometer, Gray-coded disc and slotted
disc, digital tachometer, three-position eddy current brake.
Technical teaching equipment for engineering - trainer - Characteristics:
Transducer : Linear variable differential transducer (L.V.D.T.) with range
: ± 20 mm, reliable terminal/sockets need to be provided at appropriate
places on panel for connections /observation of waveforms
Technical teaching equipment for engineering - trainer - Characteristics:
I.C.regulated power supply, load cell of 3kg with 200mV output, reliable
terminal/sockets need to be provided at appropriate places on panel for
connections/ observation of waveforms.
Sensing Accuracy: 1.5%, Humidity Range: 0% to 100% Relative
Humidity, Capacitance: 180pF, Humidity Sensor Type: Capacitive
Operating Pressure Range: 0mbar to 350mbar, Sensor Output: Voltage,
Pressure Measurement Type: Gauge
Load Capacity: 10kg, Input Impedance: 415ohm, Carrying Capacity:
10kg , Depth: 22mm, Output: Unbalanced Bridge, Output Voltage: 2mV
Flow Range: 0 to 3 L/min, Calibration Gas: Air, Flow Port Type: M5
thread, Output Voltage: 1 to 5 VDC, Accuracy: ±5% FS, Output Voltage
(Max.): 5.7 VDC

1
1
1

1

1

1
1
1
1

Партијa 6 – DIAUSS Универзитет у Крагујевцу - Функционални стенд
дизел мотора
Ред.б.
1.

Тип опреме
Operating diesel engine
– common rail multijet
– up to 1300cc – with
gearbox

Опис
• Diesel engine
• 4 stroke - 4 cylinders in line
• Displacement up to1300cc
• Power: 50-70kW
• Distribution DOHC
• Direct Injection Common Rail Multijet
• Turbocharger
• Lubrication gear
• Cooling water pump centrifugal
• Alternator 100Ah
• Gearbox 5 speed+reverse
• Diagnostic socket OBD2
Complete with: Tank, Radiator, Starter battery, Exhaust pipe, Ignition
key, Control panel, Safety protections
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Партијa 7 – DIAUSS Универзитет у Крагујевцу - Пратећа мерна опрема
за извођење студијских програма аутомобилског инжењерства
Ред.б.
1.

2.

Тип опреме
GPS DATA LOGER

Knock analyser

Опис
• MMC/SD Flash memory card socket.
• 10Hz logging of Time, Distance, Speed, Position, G-force, Lap Times,
and Split Times.
• 0-5V analogue data out,
• Audible and visual alerts
• external triger
• Bandwidth settings 6-9 kHz
• Peak hold
• Backlit LED screen
• Bar Graph/ Numeris display
• Quality aluminium case
• compact design

Кол
1

1

Партијa 8 – DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару Мерна
опрема за дијагностику моторних возила за извођење студијског
програма аутомобилског инжењерства
Ред.б.
1.

Тип опреме

Опис

Кол

Handy innovative
diagnostic tester using
the latest technology

OBD II simulator with CAN interface, OBD data recorder for long-term
recording of vehicle data, Multi13S digital multimeter, Manual, On-board
diagnostics, OBD, Vehicle power supply transformer, 13.5V/ 35A, Handy
innovative diagnostic tester using the latest technology - LM8252 ili
ekvivalent: WIN CE 5.0 operating system, High-resolution colour LCD
touchscreen, 4.3'', Rechargeable battery, 1530 mAh, USB port for printer
and updates, Memory card: 1 GB TF card, 400 MHz CPU, Main power
supply: 5V DC, Connector: 12V/24V DC, Software package for European
and Asian vehicle marques, Read-out/deletion of fault codes, Engine scan
and many other functions, including gearbox, airbags, ABS tests, etc.,
Live data transfer, Capability of accessing daily updates via internet
download

1

Остали технички услови:
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких
карактеристика и квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне
техничке карактеристике такве опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ ове
документације и доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику.
У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија
ће донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци.
Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се
у случају неисправности иста могла послати на сервис.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора o
набавци опреме на ТЕМПУС пројекту.

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА И ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА
1.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и
додатни услови из члана 76. Закона
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку набавке одређене Законом о
јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са документацијом и
позивом, у супротном, понуда се одбија.
Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре,
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда,
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,
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
набавке у случају да је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6) да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
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1.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона
2.1 Понуђач испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда,
2) извода из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се
налази седиште правног понуђача, односно седиште представништва или огеанка страног
правног лица и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и
његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, односно:
2.1) извода из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица и
2.2) извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду и
2.3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за сваког од законских заступника (захтев се подноси према
месту рођења или према месту пребивалишта).
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(Напомена:
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно
морају бити издати после 06. децембра 2013. године).
3) потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката,
односно:
3.1) потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или
3.2) потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.
(Напомена:
Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда
на интернет страници Наручиоца, односно после 22. јануара 2014. године).
4) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање
или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, односно:
4.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
4.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или
4.3) потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
(Напомена:
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно
морају бити издати после 06. децембра 2013. године).
5) Дозвола за обављање делатности која је предмет набавке издата од стране надлежног
органа за издавање дозволе, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола
мора бити важећа.
6) Потписан о оверен Oбразац изјаве да су поштовали обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XVI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
2.2 Упутство како се доказује испуњеност додатних услова из чл. 76. Закона
У погледу испуњености допунских услова односно да располаже довољним техничким и
кадровским капацитетом, понуђач доказује достављањем следећих доказа које прилаже уз
понуду:
a) Фотокопију Саобраћајне дозволе за једно доставно возило или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем које се бави
услугама превоза.
б) Попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац
Изјаве о кључном техничком особљу које ради за понуђача или је запослено
код произвођача опреме и које ће бити одговорно за извршење уговора минимум 3 запослена. Уколико су у питању лица која раде за произвођача
предмета набавке, понуђач је дужан да достави попуњену, печатом оверену и
потписану изјаву од стране овлашћеног лица да су за извршење уговора
одговорна лица запослена код произвођача предмета набавке.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести
Наручиоца и да је документује на прописани начин.
2.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
2.4 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија.
Понуђач ће у случају да Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора затражи од
понуђача чија је понуда на основу извештаја за набавку оцењена као најповољнија, да у
року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре
може да достави Потврду Агенције за привредне регистре да је уписан у Регистар
понуђача или у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци о испуњености
услова из чл. 75. ст. 1. од тач. 1) до тач. 4), јавно доступни.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка 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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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САЧИЊЕНА
Обрасце и изјаве тражене у овој документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђач мора да попуни читко, а овлашћено лице их потписује и печатом
оверава.
Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора који је саставни део ове
документације попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све
елементе уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу,
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење набавке, а који чини саставни део заједничке понуде.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка је обликована у 8 партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целу 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 две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку
партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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 обједињену набавку добара – опреме по
ТЕМПУС Пројекту DIAUSS, број: ТЕМПУС 1 / 2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до
06.02.2014. године до 12,00 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 наручулац 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.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени,
допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком:
"Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за “обједињену набавку добара
– опреме по ТЕМПУС Пројекту ДИАУСС, број: ТЕМПУС 1 / 2014”. Понуђач је дужан
да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По
истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју
понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

24 од 145

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 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.
9. 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 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.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

И

ДРУГЕ

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
По окончаној испоруци опреме, плаћање ће се извршити у року од 10 дана на основу
испостављене фактуре, односно рачуна. Записника о пријему опреме који заједнички
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача, а којим је потврђена испорука опреме.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
10.2. Захтев у погледу рока и места испоруке опреме
Рок испоруке опреме не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим у
случају када се ради о специфичној опреми, о чему ће изабрани понуђач писаним путем
обавестити наручиоца.
Место испоруке опреме је по партијама, на следећим адресама:
партијa 1 – DIAUSS - Рачунарска, ТВ, видео и пратећа опрема
1.1 Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад
1.2 Универзитет у Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш
1.3 Државни универзитет у Новом Пазару, Вука Караџића б.б. 36300 Нови Пазар
1.4 Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац
партијa 2 – DIAUSS Наставни пресек моторног возила
2.1Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад
2.2 Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац
партијa 3 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Мерно-аквизициони систем
Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад
партијa 4 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду - Развојно-дидактички систем на
бази програмабилних контролера
Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад
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партијa 5 – DIAUSS Универзитет у Нишу - Електронска мерна опрема за извођење
студијских програма аутомобилског инжењерства Универзитет у Нишу,
Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш
партијa 6 – DIAUSS Универзитет у Крагујевцу - Функционални стенд дизел мотора
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац
партијa 7 – DIAUSS Универзитет у Крагујевцу - Пратећа мерна опрема за
извођење студијских програма аутомобилског инжењерства
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац
партијa 8 – DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару - Мерна опрема за
дијагностику моторних возила за извођење студијског програма
аутомобилског инжењерства
Државни универзитет у Новом Пазару, Вука Караџића б.б. 36300 Нови Пазар
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
10.5. Гарантни рок
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета и исправности опреме у периоду који
није краћи од наведеног рока у техничком опису производа. Гарнтни рок се исказује
посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
10.6. Сервисирање у гарантном року
Понуђач је дужан да у гарантном року обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова
на опреми.
11. 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 набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета набавке, испорука, а у зависности од предмета набавке
и монтажа, као и потребна обука.
Укупна вредност понуде је фиксна и не може се мењати.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, добро извршење посла и
отклањање недостатака у гарантном року:
Понуђач коме буде додељен уговор о набавци дужан је да при закључењу уговора
нарућиоцу достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о набавци; понуђач коме је додељен уговор не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну
меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и
меницу за сваку партију посебно.

13. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде читко унесе тражене податке и попуни све ставке
(елементе).
Образац понуде мора бити исправно попуњен и оверен.
Уколико образац понуде није исправно попуњен и оверен, понуда ће се сматрати
неисправном.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
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Наручилац ће 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 својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ред. б. набавке:
ТЕМПУС - 1 / 2014”.
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.
15. 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.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити рок од 3 дана 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.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог
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понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио краћи рок испоруке.

18. 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 XVI конкурсне документације).
19. 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.
20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговарајућа, ако
садржи неистините податке, или не одговара свим обавезним захтевима из ове
документације.
Понуда ће бити одбијена и ако је неприхватљива.
21. ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
Разматраће се све благовремене, исправне и одговарајуће понуде.
Разматраће се и неприхватљива понуда али само у случају да је неприхватљива из разлога
што је вредност понуде изнад процењене вредности набавке по партији, односно
вредности по ТЕМПУС Пројекту бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia DIAUSS ”. У том случају, „купац задржава право да умањи тражене количине опреме за
коју је тражио понуду“.
Наручилац може узети и веће количине од затражених уколико се не превазилази буџет за
сваку партију.
Уколико се приликом прегледа понуда уочи рачунска грешка, Комисија наручиоца ће
обавестити понуђача и затражити да достави у писаној форми сагласност за исправку
рачунске грешке.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 15 дана од дана
отварања понуда, и иста ће бити објављена на интернет страници наручиоца.
Уговор о набавци по савкој појединачној партији ће закључити појединачно универзитети
партнери на ТЕМПУС Пројекту са понуђачем којем је додељен уговор за ту партију
30 од 145

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници наручиоца одлуке
о избору.
Понуђачи чије понуде нису прихваћене могу у року од пет радних дана од дана
објављивања одлуке о и з бо р у да поднесу приговор на који мора бити одговорено у
року од пет радних дана. Набавка се сматра завршеном након истека рокова дефинисаних
за подношење и решавање приговора.
Ако понуђач којем је додељен уговор о набавци одбије да закључи уговор, наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Матични број: 07150393
ПИБ: 101319321

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2014

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Партија 1 – DIAUSS - Набавка рачунарске, ТВ, видео и пратеће опреме
Број понуде: _____________
Датум: _____________

Понуђач: ______________________________
_________________

Aдреса:

_________________________

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

а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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За набавку опреме за ПАРТИЈУ 1 - у свему како следи
1.1 DIAUSS - Универзитет у Новом Саду

Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Укупна цена
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Укупна
цена са
ПДВ-ом
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22.
23.
24.
25.
26.
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ЗА 1.1
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА 1.1
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 1.1 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

1.2 DIAUSS - Универзитет у Нишу
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 1.2

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА 1.2
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 1.2 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

1.3 DIAUSS – Државни универзитет у Новом Пазару
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

1.
2.
3.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 1.3
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА 1.3
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 1.3 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
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1.4 DIAUSS - Универзитет у Крагујевцу
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. Мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 1.4

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА 1.4
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 1.4 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 1

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА ЗА ПАРТИЈУ 1

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА
ПАРТИЈУ 1 (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

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

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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

Место и датум:
________________________

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

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 1

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА 1
Р.Б.

Опис и карактеристике

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014 , У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива објављеног на
интернет страници Наручиоца Универзитета у Крагујевцу и конкурсне документације за
достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, за потребе свих партнера на пројекту
у оквиру реализације Пројекта „Development And Improvement Of Automotive And Urban

Engineering Studies In Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUSJPCR, број набавке ТЕМПУС 1/2014. Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни
део уговора.

Место и датум:

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

Назив документа

1

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

2

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

3

4

5

6

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Образац Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и/или изјава овлашћеног лица да су за
извршење уговора одговорна лица запослена код произвођача
предмета набавке.
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем
које се бави услугама превоза.

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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X
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Р.б.

Име и презиме

Стручна спрема

Део уговора за чије извршење
има одговорност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати
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XI
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 1 – DIAUSS - УНИВЕРЗИТЕТ У __________________

(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/2014)

закључен у _____________, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у ______________, адреса: _____________________ бр. _____,
____________________, Србија, кога заступа проф. др ____________________, ректор,
ПИБ ___________________ (у даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________ из ________________________,
адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични
број_________________, са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног
код
_____________________
(банке),
кога
заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме: рачунарске опреме, ТВ, видео и пратеће опреме
(у даљем тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта бр. 516729-TEMPUS-12011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban
Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ” (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке:
ТЕМПУС 1/ 2014 ПАРТИЈА 1, коју је спровео Универзитет у Крагујевцу као носилац
Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од
____________ године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Универзитета у ___________,
адреса:___________________, бр. ____, _______________________.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на
Универзитет __________________, за ТЕМПУС Пројекат бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering
Studies In Serbia - DIAUSS ”.
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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 број
___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима:
____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без
ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са
урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави
предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке
са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће
доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.
Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и
пријема опреме по основу издате фактуре.
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ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у
свему техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди
Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом
и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене
поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може
поверити и овлашћеном сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака
у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да
сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________
(_________) месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок,
односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну
сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење
уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова,
претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од
10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од истека
гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани
понуђач се обавезује да приликом закључења овог Уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање,
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
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мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
___________________.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава
свака уговорна страна.

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР

Име и презиме овлашћеног лица
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Матични број: _____________
ПИБ: _____________
Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2014

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Партија 2 – DIAUSS - Наставни пресек моторног возила
Број понуде: _____________
Датум: _____________

Понуђач: ______________________________
_________________

Aдреса:

_________________________

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

а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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За набавку опреме за ПАРТИЈУ 2 - у свему како следи
Партијa 2 – DIAUSS Наставни пресек моторног возила
2.1 DIAUSS - Универзитет у Новом Саду

Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 2.1

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА 2.1
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 2.1 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

2.2 DIAUSS - Универзитет у Крагујуевцу
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена без
ПДВ-а

1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ЗА 2.2
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА 2.2
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА 2.2 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 2

(2.1 + 2.2)

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА ЗА ПАРТИЈУ 2

(2.1 + 2.2)

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА
ПАРТИЈУ 2 (2.1 + 2.2)
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату
вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора,
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области
привредне делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема
обавештења од стране Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција/е ___________________________ максимално ____________
година,
Позиција/е ___________________________ максимално ____________
година….
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 2

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 2

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА 2
Р.Б.

Опис и карактеристике

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014 , У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива
објављеног на интернет страници Наручиоца Универзитета у Крагујевцу и конкурсне
документације за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, за потребе
свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта
„Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia – DIAUSS - бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, број набавке ТЕМПУС 1/2014. Сагласни
смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:

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

Назив документа

1

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

2

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

3

4

5

6

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Образац Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и/или изјава овлашћеног лица да су за
извршење уговора одговорна лица запослена код произвођача
предмета набавке.
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем
које се бави услугама превоза.

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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X
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Р.б. Име и презиме

Стручна спрема

Део уговора за чије извршење
има одговорност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати
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XI
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 2 – DIAUSS - УНИВЕРЗИТЕТ У __________________
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/2014)
закључен у _____________, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у ______________, адреса: _____________________ бр. _____,
____________________, Србија, кога заступа проф. др ____________________, ректор,
ПИБ ___________________ (у даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________
из
________________________,
адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични
број_________________, са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног
код
_____________________
(банке),
кога
заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме: Наставни пресек моторног возила (у даљем
тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban
Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ” (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке:
ТЕМПУС 1/ 2014 ПАРТИЈА 2, коју је спровео Универзитет у Крагујевцу као носилац
Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од
____________ године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Универзитета у ___________,
адреса:___________________, бр. ____, _______________________.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на
Универзитет __________________, за ТЕМПУС Пројекат бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering
Studies In Serbia - DIAUSS ”.
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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 број
___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима:
____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без
ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са
урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави
предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке
са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће
доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.
Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и
пријема опреме по основу издате фактуре.

59 од 145

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у
свему техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди
Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом
и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене
поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може
поверити и овлашћеном сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака
у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да
сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________
(_________) месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок,
односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну
сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење
уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова,
претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од
10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од истека
гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани
понуђач се обавезује да приликом закључења овог Уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање,
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
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мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
______________.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава
свака уговорна страна.

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР

Име и презиме овлашћеног лица
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Матични број: _____________
ПИБ: _____________
Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2014
Партијa 3 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду
Број понуде: _____________
Датум: _____________

Понуђач: ______________________________
_________________

Aдреса:

_________________________

;

Тел:

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________
а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________

Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена
без ПДВ-а

1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 3
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 3
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 3 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату
вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора,
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области
привредне делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема
обавештења од стране Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција/е ___________________________ максимално ____________
година,
Позиција/е ___________________________ максимално ____________
година….
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 3
1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 3
1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
66 од 145

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА 3 DIAUSS Универзитет у Новом

Саду
Р.Б.

Опис и карактеристике

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014 , У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива
објављеног на интернет страници Наручиоца Универзитета у Крагујевцу и конкурсне
документације за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, за потребе
свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта
„Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia – DIAUSS - бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, број набавке ТЕМПУС 1/2014. Сагласни
смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:

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

Назив документа

1

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

2

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

3

4

5

6

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Образац Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и/или изјава овлашћеног лица да су за
извршење уговора одговорна лица запослена код произвођача
предмета набавке.
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем
које се бави услугама превоза.
Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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X
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Р.б. Име и презиме

Стручна спрема

Део уговора за чије извршење
има одговорност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати
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XI
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 3 – DIAUSS - УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/2014)
закључен у _____________, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у Новом Саду, адреса: _____________________ бр. _____,
____________________, Србија, кога заступа проф. др ____________________,
ректор, ПИБ ___________________ (у даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________ из ________________________,
адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични
број_________________, са бројем текућег рачуна
____________________
отвореног
код
_____________________
(банке),
кога
заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме: Наставни пресек моторног возила (у даљем
тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban
Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ” (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке:
ТЕМПУС 1/ 2014 ПАРТИЈА 3 , коју је спровео Универзитет у Крагујевцу као носилац
Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од
____________ године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Универзитета у Новом Саду,
адреса:___________________, бр. ____, _______________________.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на
Универзитет у Новом Саду, за ТЕМПУС Пројекат бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RSTEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering
Studies In Serbia - DIAUSS ”.
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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 број
___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима:
____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без
ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са
урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави
предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке
са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће
доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.
Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и
пријема опреме по основу издате фактуре.
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ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у
свему техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди
Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом
и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене
поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може
поверити и овлашћеном сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака
у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да
сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________
(_________) месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок,
односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну
сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење
уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова,
претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од
10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од истека
гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани
понуђач се обавезује да приликом закључења овог Уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање,
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
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мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
_______________.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава
свака уговорна страна.

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР

Име и презиме овлашћеног лица
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VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Матични број: _____________
ПИБ: _____________
Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2014

Партијa 4 – DIAUSS Универзитет у Новом Саду
Број понуде: _____________
Датум: _____________
Понуђач: ______________________________
_________________

Aдреса:

_________________________

;

Тел:

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

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

Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена
без ПДВ-а

1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 4
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 4
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 4 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

75 од 145

Укупна
цена са
ПДВ-ом

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 4
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 4
1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 4
1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА 4 DIAUSS Универзитет у
Новом Саду
Р.Б.

Опис и карактеристике

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014 , У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива
објављеног на интернет страници Наручиоца Универзитета у Крагујевцу и конкурсне
документације за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, за потребе
свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта
„Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia – DIAUSS - бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, број набавке ТЕМПУС 1/2014. Сагласни
смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:

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

Назив документа

1

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

2

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

3

4

5

6

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Образац Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и/или изјава овлашћеног лица да су за
извршење уговора одговорна лица запослена код произвођача
предмета набавке.
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем
које се бави услугама превоза.
Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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X
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Р.б. Име и презиме

Стручна спрема

Део уговора за чије извршење
има одговорност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати
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XI
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 4 – DIAUSS - УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/2014)
закључен у _____________, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у Новом Саду, адреса: _____________________ бр. _____,
____________________, Србија, кога заступа проф. др ____________________, ректор,
ПИБ ___________________ (у даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________ из ________________________,
адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични
број_________________, са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног
код
_____________________
(банке),
кога
заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме: Развојно-дидактички систем на бази
програмабилних контролера (у даљем тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС
Пројекта бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ” (у
даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене јавне набавке за потребе
свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/ 2014 ПАРТИЈА 4 , коју је спровео
Универзитет у Крагујевцу као носилац Пројекта, у свему према документацији Купца и
Понуди Продавца број _______ од ____________ године, која чини саставни део овог
Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Универзитета у Новом Саду,
адреса:___________________, бр. ____, _______________________.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на
Универзитет у Новом Саду, за ТЕМПУС Пројекат бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RSTEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering
Studies In Serbia - DIAUSS ”.
84 од 145

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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 број
___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима:
____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без
ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са
урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави
предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке
са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће
доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.
Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и
пријема опреме по основу издате фактуре.
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ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у
свему техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди
Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом
и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене
поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може
поверити и овлашћеном сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака
у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да
сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________
(_________) месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок,
односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну
сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење
уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова,
претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од
10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од истека
гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани
понуђач се обавезује да приликом закључења овог Уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање,
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
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мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
___________________.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава
свака уговорна страна.

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР

Име и презиме овлашћеног лица
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VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Матични број: __________
ПИБ: ________________
Број јавне набавке: ТЕМПУС 1 / 2014
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 5 DIAUSS Универзитет у Нишу

Број понуде: _____________
Датум: _____________

Понуђач: ______________________________
_________________

Aдреса:

_________________________

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

Начин подношења понуде - означити
а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ______________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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За набавку опреме за ПАРТИЈУ 5 – DIAUSS Универзитет у Нишу у свему како следи
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 5

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 5
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 5 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 8 код
које је не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области
привредне делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од
стране Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин.

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 5 - DIAUSS Универзитет у Нишу

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

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 5 - DIAUSS Универзитет у Нишу
1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 5 - DIAUSS Универзитет у Нишу

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
93 од 145

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА 5 DIAUSS Универзитет у Нишу
Р.Б.

Опис и карактеристике

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014 , У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива
објављеног на интернет страници Наручиоца Универзитета у Крагујевцу и конкурсне
документације за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, за потребе
свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта
„Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia – DIAUSS - бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, број набавке ТЕМПУС 1/2014. Сагласни
смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:

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

Назив документа

1

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

2

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

3

4

5

6

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Образац Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и/или изјава овлашћеног лица да су за
извршење уговора одговорна лица запослена код произвођача
предмета набавке.
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем
које се бави услугама превоза.
Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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X
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Р.б. Име и презиме

Стручна спрема

Део
уговора за чије
извршење има одговорност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати
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XI
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 5 – DIAUSS - УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/2014)
закључен у _____________, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета
у
Нишу,
адреса:
_____________________
бр.
_____,
____________________, Србија, кога заступа проф. др ____________________, ректор,
ПИБ ___________________ (у даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________ из ________________________,
адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични
број_________________, са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног
код
_____________________
(банке),
кога
заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме: Електронска мерна опрема за извођење
студијских програма аутомобилског инжењерства (у даљем тексту: опрема) у оквиру
реализације ТЕМПУС Пројекта бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia - DIAUSS ” (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене
јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/ 2014
ПАРТИЈА 5, коју је спровео Универзитет у Крагујевцу као носилац Пројекта, у свему
према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од ____________ године,
која чини саставни део овог Уговора.

РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Универзитета у Нишу,
адреса:___________________, бр. ____, _______________________.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на
Универзитет у Нишу, за ТЕМПУС Пројекат бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUSJPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia - DIAUSS ”.
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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 број
___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима:
____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без
ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са
урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави
предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке
са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће
доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.
Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и
пријема опреме по основу издате фактуре.
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ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у
свему техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди
Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом
и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене
поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може
поверити и овлашћеном сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака
у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да
сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________
(_________) месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок,
односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну
сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење
уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова,
претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од
10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од истека
гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани
понуђач се обавезује да приликом закључења овог Уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање,
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
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мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
__________________.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава
свака уговорна страна.

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР

Име и презиме овлашћеног лица

101 од 145

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Матични број: __________
ПИБ: ________________
Број јавне набавке: ТЕМПУС 1 / 2014

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 6 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу
Број понуде: _____________
Датум: _____________

Понуђач: ______________________________
_________________

Aдреса:

_________________________

;

Тел:

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________
Начин подношења понуде - означити
а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ______________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________

За набавку опреме за ПАРТИЈУ 6 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу у свему како следи
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена без
ПДВ-а

1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 6
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 6
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 6 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 8 код
које је не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области
привредне делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од
стране Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин.

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 6 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 6 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 6 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА 6
Крагујевцу
Р.Б.

Опис и карактеристике

DIAUSS Универзитет у

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014 , У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива
објављеног на интернет страници Наручиоца Универзитета у Крагујевцу и конкурсне
документације за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, за потребе
свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта
„Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia – DIAUSS - бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, број набавке ТЕМПУС 1/2014. Сагласни
смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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IX
ОБРАЗАЦ
ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ – БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014
Датум и ознака

Р.б.

Назив документа

1

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

2

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

3

4

5

6

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Образац Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и/или изјава овлашћеног лица да су за
извршење уговора одговорна лица запослена код произвођача
предмета набавке.
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем
које се бави услугама превоза.
Понуђач:
Место и датум:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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X
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Р.б. Име и презиме

Стручна спрема

Део
уговора за чије
извршење има одговорност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати
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XI
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 6 – DIAUSS - УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/2014)
закључен у _____________, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у Крагујевцу, адреса: Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, Србија,
кога заступа проф. др Слободан Арсенијевић, ректор, ПИБ ___________________ (у
даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________ из ________________________,
адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични
број_________________, са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног
код
_____________________
(банке),
кога
заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме: Функционални стенд дизел мотора (у даљем
тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban
Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ” (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном
поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке:
ТЕМПУС 1/ 2014 ПАРТИЈА 6, коју је спровео Универзитет у Крагујевцу као носилац
Пројекта, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од
____________ године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Универзитета у Крагујевцу,
адреса: Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на
Универзитет у Крагујевцу, за ТЕМПУС Пројекат бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RSTEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering
Studies In Serbia - DIAUSS ”.
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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 број
___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима:
____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без
ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са
урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави
предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке
са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће
доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.
Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и
пријема опреме по основу издате фактуре.
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ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у
свему техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди
Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом
и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене
поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може
поверити и овлашћеном сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака
у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да
сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________
(_________) месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок,
односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну
сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење
уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова,
претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од
10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од истека
гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани
понуђач се обавезује да приликом закључења овог Уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање,
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
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мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Крагујевцу.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава
свака уговорна страна.

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР
Проф. др Слободан Арсенијевић

Име и презиме овлашћеног лица
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VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Матични број: __________
ПИБ: ________________

Број јавне набавке: ТЕМПУС 1 / 2014
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 7 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу
Број понуде: _____________
Датум: _____________

Понуђач: ______________________________
_________________

Aдреса:

_________________________

;

Тел:

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________
Начин подношења понуде - означити
а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ______________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________

За набавку опреме за ПАРТИЈУ 7 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу у свему како следи
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена без
ПДВ-а

1.
2.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 7
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 7
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 7 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 8 код
које је не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области
привредне делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од
стране Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин.

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 7 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ

Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 7 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 7 - DIAUSS Универзитет у Крагујевцу

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА 7
Крагујевцу
Р.Б.

Опис и карактеристике

DIAUSS Универзитет у

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014 , У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива
објављеног на интернет страници Наручиоца Универзитета у Крагујевцу и конкурсне
документације за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, за потребе
свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта
„Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia – DIAUSS - бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, број набавке ТЕМПУС 1/2014. Сагласни
смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:

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

Назив документа

1

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

2

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

3

4

5

6

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Образац Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и/или изјава овлашћеног лица да су за
извршење уговора одговорна лица запослена код произвођача
предмета набавке.
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем
које се бави услугама превоза.
Понуђач:
Место и датум:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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X
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Р.б.

Име и презиме

Стручна спрема

Део уговора за чије извршење
има одговорност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати
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XI
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 7 – DIAUSS - УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/2014)
закључен у _____________, дана ________ 2014. године између:
1. Универзитета у Крагујевцу, адреса: Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, Србија,
кога заступа проф. др Слободан Арсенијевић, ректор, ПИБ ___________________ (у
даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________ из ________________________,
адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични
број_________________, са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног
код
_____________________
(банке),
кога
заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме: Пратећа мерна опрема за извођење студијских
програма аутомобилског инжењерства (у даљем тексту: опрема) у оквиру реализације
ТЕМПУС Пројекта бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ” (у
даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене јавне набавке за потребе
свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/ 2014 ПАРТИЈА 7, коју је спровео
Универзитет у Крагујевцу као носилац Пројекта, у свему према документацији Купца и
Понуди Продавца број _______ од ____________ године, која чини саставни део овог
Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Универзитета у Крагујевцу,
адреса: Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на
Универзитет у Крагујевцу, за ТЕМПУС Пројекат бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RSTEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering
Studies In Serbia - DIAUSS ”.
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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 број
___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима:
____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без
ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са
урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави
предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке
са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће
доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.
Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и
пријема опреме по основу издате фактуре.
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ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у
свему техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди
Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом
и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене
поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може
поверити и овлашћеном сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака
у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да
сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________
(_________) месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок,
односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну
сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење
уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова,
претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од
10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од истека
гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани
понуђач се обавезује да приликом закључења овог Уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање,
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
126 од 145

„Development and improvement of automotive and
urban engineering studies in Serbia” - DIAUSS

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Крагујевцу.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава
свака уговорна страна.

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР
Проф. др Слободан Арсенијевић

Име и презиме овлашћеног лица
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VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Матични број: __________
ПИБ: ________________
Број јавне набавке: ТЕМПУС 1 / 2014
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ 8 - DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару
Број понуде: _____________
Датум: _____________
Понуђач: ______________________________
_________________

Aдреса:

_________________________

;

Тел:

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________
Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________
Начин подношења понуде - означити
а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ______________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 8 - DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару у свему како следи
Ред
бр.

Назив опреме

Количина

Цена по
јед. мере без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена без
ПДВ-а

1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 8
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 8
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 8 СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;
Начин, рок и услови плаћања: 10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 8 код
које је не дужи од 90 дана од дана закључења уговора);
Место испоруке: Франко купац;
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области
привредне делатности којој припада предмет набавке;
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од
стране Наручиоца/Купца;
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда);
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди.
Позиција ___________________________ максимално ____________ година,
Позиција ___________________________ максимално ____________ година.
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури).
Аванс износи ________________ дин.

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 8 - DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ

Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-факс
Број рачуна и назив банке
e - mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 8 - DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару

1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ
За набавку опреме за ПАРТИЈУ 8 - DIAUSS Државни универзитет у Новом Пазару

1

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА

2

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

3

МАТИЧНИ БРОЈ

4

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

5

ПИБ

6

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

7

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

8

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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ПРИЛОГ УЗ ПОНУДУ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА 8 DIAUSS Државни универзитет у
Новом Пазару
Р.Б.

Опис и карактеристике

Коментар

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2014 , У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
„Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In
Serbia – DIAUSS - бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива
објављеног на интернет страници Наручиоца Универзитета у Крагујевцу и конкурсне
документације за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, за потребе
свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта
„Development And
Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia – DIAUSS - бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, број набавке ТЕМПУС 1/2014. Сагласни
смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:

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

Назив документа

1

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

2

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

3

4

5

6

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Образац Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и/или изјава овлашћеног лица да су за
извршење уговора одговорна лица запослена код произвођача
предмета набавке.
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор о
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем
које се бави услугама превоза.
Понуђач:
Место и датум:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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X
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Р.б.

Име и презиме

Стручна спрема

Део уговора за чије извршење
има одговорност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати
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XI
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 8 – DIAUSS – ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1/2014)
закључен у _____________, дана ________ 2014. године између:
1. Државног универзитета у Новом Пазару у Новом Пазару, адреса:
___________________________ бр.______, ___________ Нови Пазар, Србија, кога
заступа проф. др _________________, ректор, ПИБ ___________________ (у даљем
тексту: Купац),
и
2. __________________________________________ из ________________________,
адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични
број_________________, са бројем текућег рачуна ____________________ отвореног
код
_____________________
(банке),
кога
заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка опреме: Мерна опрема за дијагностику моторних
возила за извођење студијског програма аутомобилског инжењерства пратећа мерна
опрема за извођење студијских програма аутомобилског инжењерства (у даљем тексту:
опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RSTEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering
Studies In Serbia - DIAUSS ” (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном поступку
обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/
2014 ПАРТИЈА 8, коју је спровео Универзитет у Крагујевцу као носилац Пројекта, у свему
према документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од ____________ године,
која чини саставни део овог Уговора.
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Државног универзитета у Новом
Пазару, адреса: ____________________ бр., _______ Нови Пазар.
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на
Државни Универзитет у Новом Пазару, за ТЕМПУС Пројекат бр. 516729-TEMPUS-12011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And Urban
Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ”.
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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 број
___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима:
____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без
ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са
урачунатим порезом на додату вредност.
Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу
Купца -распаковано и повезано".
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави
предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке
са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном
Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће
доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.
Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и
пријема опреме по основу издате фактуре.
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ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у
свему техничким нормативима и важећим прописима.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди
Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 10.
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом
и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца.
Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене
поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може
поверити и овлашћеном сервисеру.
Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака
у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да
сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца
На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________
(_________) месеци од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок,
односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну
сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење
уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова,
претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од
10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од истека
гарантног рока.
Члан 12.
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани
понуђач се обавезује да приликом закључења овог Уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање,
наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,
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мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Пазару.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава
свака уговорна страна.

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР

Име и презиме овлашћеног лица
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XII ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ЦЕНА
ЗА ПАРТИЈУ______
ЈЕДИНИЧНА

Р.Б.

врста опреме

ЈЕДИНИЦА

СТОПА
КОЛИЧИНА

ЦЕНА

МЕРЕ

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

УКУПНО
СА ПДВ-ом

ПДВ-а
(БЕЗ ПДВ-а)

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

ИЗНОС ПДВ-а НА УКУПНУ ЦЕНУ

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

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

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.
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XIV
MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о платном промету („Службени Гласник РС“ број 43/04,62/06,111/09 и
31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
промета
___________________________ из __________________, ______________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
______________________, __________________, _______________________ доставља:
(матични број )
(ПИБ)
(рачун)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: __________________, _______________________, __________, на рачун
наручиоца ________________
За обједињену јавну набавку опреме – Партија ___________ за потребе Темпус пројекта бр.
516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive
And Urban Engineering Studies In Serbia - DIAUSS ред. бр. ТЕМПУС 1/2014, достављамо Вам у
прилогу
1
(једну)
бланко
сопствену
(соло)
меницу,
серијски
број
_____________________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања можете попунити на износ у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, дат у нашој
понуди број ___________ од __.__.2014. године тј. на износ од ___________________ динара и
словима (_________________________________________) и овлашћујемо Вас као повериоца да
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим
порписима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца
менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање до правдања аванса.
ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_______________________________

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

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ____________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку oбједињене набавке опреме за потребе свих партнера на ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ
бр. 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of
Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia - DIAUSS, редни број набавке
ТЕМПУС 1/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XVI
ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВЕ 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................................[навести назив понуђача] у поступку oбједињене набавке
опреме за потребе свих партнера на ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ бр. 516729-TEMPUS-12011-1-RS-TEMPUS-JPCR „Development And Improvement Of Automotive And
Urban Engineering Studies In Serbia - DIAUSS, редни број набавке ТЕМПУС 1/2014,
поднео независно, 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.

145 од 145

