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Република Србија
Висока техничка школа
Број: 04‐205/15
Број набавке: Темпус 2‐2015
Датум: 02. 06. 2015. године
На основу мишљења Управе за јавне набавке број 011‐00‐68/68 од 08.11.2010.
године, а ускладу са чланoм 7. Став 1. Тачка 2. подтачка а) Закона о јавним
набавкама („Службенигласник РС“ број 116/08) и у складу са Упутством зa спровођење
набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус пројеката који је упутила
Национална Темпус канцеларије у Београду, припремљена је документација за
достављање понуде:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ НА ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ
Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the National
Conference for Vocational Higher Education (ECBAC),
Документација садржи:
I Позив за доношење понуда
II Упутство понуђачима како да сачине понуду
III Техничку спецификацију
IV Образац понуде
V Услове прописане законом којим се уређују набавке које понуђач мора да испуни
VI Образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о
начину на који се доказује испуњеност услова од стране понуђача
VII Образац подаци о понуђачу
VIII Образац подаци о подизвођачу
IX Образац изјава понуђача о подношењу заједничке понуде
X Модел Уговора
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ, Александра Медведева
20, 18000 Ниш објављује
I ПОЗИВ
за прикупљање понуда у поступку за обједињену набавку опреме за потребе
партнера на TEMПУС ПРОЈЕКТУ‐ ECBAC 2‐2015
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National Conference
for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Предмет набавке је обједињена набавка рачунарске опреме за потребе партнера
Високе техничке школе струковних студија у Нишу, Високе школе примењених
струковних студија у Врању, Високе пољопривредно‐прехрамбене школе струковних
студија у Прокупљу, Високе струковне школе за текстил у Лесковцу, Високе медицинске
школе струковних студија у Ћуприји, Високе школе струковних студија за васпитаче у
Крушевцу, Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту, Високе
хемијско технолошке школе струковних студија у Крушевцу, Високе техничке школе
струковних студија у Суботици, Високе железничке школе струковних студија у
Београду, Високе пословно‐техничке школе у Ужицу на TEMПУС ПРОЈЕКТУ‐ ECBAC.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана
77. Закона о јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75. Закона.
Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач
је дужан да достави и друга тражена документа и образце садржане у конкурсној
документацији.
Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити на сајту
Високе техничке школе у Нишу www.vtsnis.edu.rs и на порталу за јавне набавке
www.javne‐nabavke.com или је заинтересовани понуђачи могу тражити електронским
путем упућивањем захтева за документацијом на следећe е‐мејл адресу:
sasa.spasic@vtsnis.edu.rs.
Рок за подношење понуде је 7 дана од дана објављивања порталу за јавне
набавке www.javne‐nabavke.com, и н а веб сајту Универзитета у Нишу, односно до 10.
06. 2015. год. до 13 часова, без обзира на начин доставе. Неблаговремене, незапечаћене
и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом образцу и према
приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 3 0 дана од
дана јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним словима,
неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.
Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју
понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.
Понуда се подноси на српском језику.
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави гаранцију за учешће у поступку, у
свему како је то дефинисано конкурсном документацијом.
Понуде доставити на адресу: Висока техничка школа струковних студија,
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Александра Медведева 20, 18000 Ниш, у запечаћеној коверти, са назнаком: "Понуда за
набавку опреме на TEMПУС ПРОЈЕКТУ‐ ECBAC 2‐2015‐ не отварати".
На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и
презиме особе за контакт и број телефона.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека рока за подношење
понуда, односно у с р е д у , 10.06.2015. год. у 1315 часова на адреси Наручиоца: Високе
техничке школе струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш.
Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са
уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре отварања
понуда.
Избор најповољнијег понуђача биће објављен на основу критеријума
"најнижа понуђена цена''.
Наручилац ће у року од 2 дана од дана јавног отварања понуда донети одлуку
о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну јавну набавку.
Сва додатна обавештења у вези са овим јавним позивом заинтересовани
понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу е‐мејл
адресу: sasa.spasic@vtsnis.edu.rs.
Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније д в а (2) дана пре
истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од једног (1) дана од пријема
захтева доставити одговор у писменом облику и истовремено ће ту информацију
доставити свим другим понуђачима који су примили конкурсну документацију.
Комисија за обједињену набавку опреме
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II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
На основу Предлога упутства за спровођење набавки у оквиру пројеката
Темпус и Ерасмус Мундус, који је сачинила Темпус канцеларија у Београду,
Висока техничка школа струковних студија у Нишу је за потребе реализације
обједињене
набавке опреме на пројекту Темпус ЕСВАС 2‐2015
припремила упутство за спровођење набавке опреме за све партнере за које је
буџетом пројекта предвиђена куповина опреме.
У оквиру пројеката Темпус примењују се следећа правила:
Све набавке се морају вршити у складу са правилима која су дефинисана
у уговорима о спровођењу пројеката (Grant Agreement) склопљеним између
Извршне агенције за спровођење програма из области образовања, културе и
медија и координатора пројеката.
Све набавке се морају обављати транспарентно, а предност мора бити
дата роби и услугама чији је однос цене и квалитета најбољи.
Под тендером се у контексту Темпус пројеката подразумева процедура
прикупљања три понуде, а не тендер у смислу Закона о јавним набавкама
Републике Србије.
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ
Предмет понуде је: обједињена набавка опреме за потребе партнера Високе
техничке школе струковних студија у Нишу, Високе школе примењених
струковних студија у Врању, Високе пољопривредно‐прехрамбене школе
струковних студија у Прокупљу, Високе струковне школе за текстил у Лесковцу,
Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, Високе школе струковних
студија за васпитаче у Крушевцу, Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Пироту, Високе хемијско технолошке школе струковних студија у
Крушевцу, Високе техничке школе струковних студија у Суботици, Високе
железничке школе струковних студија у Београду, Високе пословно‐техничке
школе у Ужицу
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на
српском језику.
ВАЛУТА
Вредности у понуди се исказују у динарима.
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ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози)
тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени
печатом сви образци из конкурсне документације.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
ПОНУДА, ОДНОСНО НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.
Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року који
одреди наручиоц, не краћем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива
наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа
о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Наручиоц задржава право провере достављених доказа од стране понуђача.
Уколико понуђач у остављеном року не достави тражену документацију или се
установи да копија траженог доказа не одговара оригиналу тог доказа, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом,
попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом све образце из конкурсне
документације. Образце понуђач мора да попуни читко, односно дужан је да
упише податке у за њих предвиђена празна поља или заокружи понуђене
опције – елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а
садржај јасан и недвосмислен.
Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и
овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који
наступа са подизвођачем и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Образац понуде и остали обрасци из конкурсне документације морају
бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико су понуда и
обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање за то
лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.
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ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу, проценат укупне вредности понуде који ће поверити
подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним
набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона,
за део набавке који ће извршти преко подизвођача. Понуђач у потпуности
одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза без обзира на број
подизвођача.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним
набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона,
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела
набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
и који садржи податке прописане одредбама члана 81. Закона о јавним набавкама.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача, образац понуде попуњава,
потписује и оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача, уз приложено овлашћење које потписују и
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.
НАЧИН, РОК (ДИНАМИКА) И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши:.
- без авансног плаћања,
- по окончаној испоруци опреме, достави фактуре и записника о примопредаји исте
од стране партнера у пројекту, у року до 30 (тридесет) дана по испостављеној
фактури.
РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Рок завршетка испоруке ће бити опредељен у договору са наручиоцем, у
зависности од понуде.
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ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима без урачунатог пореза на додату
вредност, према јединичним ценама из предмета. Укупна вредност мора бити
фиксна тј. не може се мењати. Цену је потребно изразити нумерички и
текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају
несагласности.
Обавеза наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 7 дана од
датума испостављеног предрачуна.
Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти. Цена се
даје DDP одредиште које дефинише купац и њоме се обухватају сви зависни
трошкови који је оптерећују (царина, превоз, утовар, истовар, осигурање и сл).
ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди,
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди,
3. чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за
отварање понуда.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, да тражи од н аручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од
стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на својој интернет страници. Комуникација у поступку јавне
набавке се одвија писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом у
смислу члана 20. Закона о јавним набавкама.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
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ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА И ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача, после отварања
понуда, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача односно
његовог подизвођача.
Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема
захтева за објашњење достави одговор. У супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Комисија доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача и доставља је
на e‐mail адресе понуђача дате у понуди и објављује је на сајту наручиоца.
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 2 (два)
дана од дана отварања понуда. Уговор/и са понуђачем/чима, чија је понуда
оцењена као најповољнија, биће закључен/и после истека рока од 5 дана за
објаву одлуке о избору најповољнијег понуђача тј. рока за одговор на приговор
усвајањем или одбацивањем истог.
Након овога стичу се услови за закључење Уговора о набавци са
понуђачем/чима чија је понуда изабрана као најповољнија и приступa се
закључењу Уговора о набавци.
У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења
понуда. У случају истог понуђеног рока важења понуда, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту
заинтересовано лице.

права

може

да

поднесе

понуђач,

односно

свако
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Захтев за заштиту права подноси се Комисији за јавну набавку, а предаје
наручиоцу на адресу Висока техничка школа струковних студија, Александра
Медведева 20. 18000 Ниш,. или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на школском сајту најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 2 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 12 партија и то:
ПАРТИЈА 1 ‐ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
ПАРТИЈА 2 ‐ ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ
ПАРТИЈА 3 ‐ ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО‐ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ
ПАРТИЈА 4 ‐ ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ У ЛЕСКОВЦУ
ПАРТИЈА 5 ‐ ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЋУПРИЈИ
ПАРТИЈА 6 ‐ ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
ПАРТИЈА 7 ‐ ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
ПАРТИЈА 8 ‐ ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
У ПИРОТУ
ПАРТИЈА 9 ‐ ВИСОКА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
КРУШЕВЦУ
ПАРТИЈА 10 ‐ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
ПАРТИЈА 11 ‐ ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
ПАРТИЈА 12 ‐ ВИСОКА ПОСЛОВНО‐ТЕХНИЧКА ШКОЛА У УЖИЦУ
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Услов при достављању понуде
1. Гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која
се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив,
не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је
одредио наручиоц, мањи износ од онога који је одредио наручиоц или промењену
месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи
потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи
(поред
осталих
података)
и
тачан
назив
корисника
меничног
писма/овлашћења (nаручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне
набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде без исказаног ПДВ‐а
у динарима, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.
Начин подношења: уз понуду.
Висина: 10% од вредности понуде без исказаног ПДВ‐а у динарима.
Рокови: до истека рока важења понуде.
Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са
претходним ставом исте ће се сматрати неисправним и понуда ће се одбити.
Услов по испоруци добра.
2. Гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач у обавези је да по испоруци и фактурисању предметне опреме
достави бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном,
која се предаје као гаранција за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року након писаног
изјашњавања тј. тражења да се квар отклони у року од 10 дана од дана слања истог
понуђачу.
Гаранција се издаје при испоруци опреме за сваки појединачни уговор са сваком од
школa.
Гаранција се издаје на износ од 5 % од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. с тим
да се издаје за сваког партнера поједниначно на припадајући износ који се односи на
део који је по спецификацији њима припадајући.
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена
као неисправна.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Рок испоруке је 20 дана од дана потписивања уговора са понуђачем.
Место испоруке је дефинисано спецификацијом:
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
Александра Медведева 20. 18000 Ниш
ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ
Филипа Филиповића 20, 17500 Врање
ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО‐ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
ПРОКУПЉУ
Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље
ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ У ЛЕСКОВЦУ
Вилема Пушмана 17, 16000 Лесковац
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЋУПРИЈИ
Лоле Рибара 1/2, 35230Ћуприја
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
Ћирила и Методија 22, 37000 Крушевац
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ПИРОТУ
Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот
ВИСОКА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ
Косанчићева 36, 37000 Крушевац
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
Марка Орешковића 16, 24000 Суботица
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
Здравка Челара 14, 11000 Београд
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ВИСОКА ПОСЛОВНО‐ТЕХНИЧКА ШКОЛА У УЖИЦУ
Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице
СЕРВИСИРАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ
Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно
отклањање кварова на опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе
произвођача.
УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗЦА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образце који
су саставни део документације.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у образцу понуде.
Образац понуде мора бити исправно попуњен и оверен. Уколико образац понуде
није исправно попуњен и оверен, понуда ће се сматрати неисправном.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда,
да изврши измену или допуну конкурсне документације. Ако наручилац у року
предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију,
дужан је да, без одлагања и без накнаде, те измене и допуне објави на својој
интернет страници.
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у
писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране
наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати наручиоца
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се може доставити лично или поштом у запечаћеној коверти, тако да се
при њеном отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације доставити у запечаћеној коверти на адресу:
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Александра Медведева 20.

са назнаком:
„Понуда за обједињену набавку опреме на пројекту ТЕМПУС ‐ ECBAC ‐2‐
2015 НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
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РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговарајућа,
ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из
конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива из
разлога јер прелази процењену вредност, а носиоци пројекта не могу да се одрекну
одређене опреме или се утврди да су цене више него што су тржишне.
ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
Разматраће се благовремене, исправне и одговарајуће понуде, разматраће се и
неприхватљиве понуде али само у случају да су неприхватљиве због тога што су
изнад процењене вредности набавке.
У случају најповољније неприхватљиве понуде која прелази процењену вредност
по пројекту Темпус пројекат ЕСВАС, наручилац задржава право да смањи
тражену количину робе за коју је тражио понуду у случају да је то
прихватљиво пројектом уз претходну проверу да су дате цене тржишне и да је
то прихватљиво од стране EACEA комисије.
Уколико Комисија приликом прегледа понуда уочи рачунске грешке, о томе ће
обавестити п о н у ђ а ч а . Понуђач је дужан да у писменој форми да сагласност за
исправку грешке.
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора у овој набавци опреме је саставни део конкурсне документације и
њиме су дефинисани међусобни односи, обавезе и одговорности између наручиоца и
изабраног понуђача. Понуђач мора попунити модел уговора, потписати га и оверити
печатом, чиме даје своју сагласност да се са истим у потпуности слаже. У случају
понуде са подизвођачем у модел уговора се уноси назив подизвођача, а у случају
заједничке понуде у модел уговора уносе се називи свих учесника у заједничкој понуди.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ
517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
ПАРТИЈА 1 ‐ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. UPS ‐ EMERSON Liebert PSI XR 2200VA/1980W, RS232, USB ili odgovarajući
Kapacitet

2200VA

Snaga

1980W

Interface

RS232, USB

Baterija

12V x 7,2Ah x 6

Punjenje baterije

5 sati do 90% kapaciteta

Autonomija rada

14 min

Garancija:

3 godine

2. Projektor Benq MW526E, DLP WXGA 1280x800dpi 3200ANSI 13000:1 HDMI
ili odgovarajući
Tip

DLP

Rezolucija

WXGA (1280x800)

Osvetljenje

3200ANSI

Kontrast

13000:1

Povezivanje

D‐sub 2, S‐Video 1, RCA 1, HDMI 1, Audio Out 1, USB 1,
NTSC,PAL,SECAM

Tip uređaja

Standard

Sadržaj kompleta

Projektor Daljinski upravljač i baterije Naponski kabl Kratko
upustvo za upotrebu VGA (D‐sub 15‐pinski) kabl

Garancija proizvođača

3 godine

3. Računar ili odgovarajući
CPU:
Ploča:
RAM:
Grafika:

Kol.
1

2

1

LGA1150 Intel® Core™ i3‐4330, 3.50GHz BOX 22nm
GA‐Z97‐D3H rev.1.1
2x8GB DDR3 2400MHz Kingston
MSI nVidia GF730GT 2GB DDR5
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Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy
and the National Conference for Vocational Higher Education 517200‐
1‐2011‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR

Optički uređaj:
HDD 1:
HDD 2:
Kućište:
Standardi:
Garancija:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

DVD RW
SSD SATA3 500GB Samsung 850 EVO 540/520MB/s, MZ‐75E500B/EU
3TB SATA 3 64MB ST3000DM001
NJOY A21560P‐BL01A 560W
ROHS, WEE, CE i Energy star 5.0
3 godine

4. Monitor 24" Dell U2412M IPS LED, 1920x1200 DC 2M:1 DVI DP USB pivot ili
odgovarajući
Dijagonala ekrana

1

24" (60cm)

Maksimalna rezolucija 1920x1200(16:10)
Osvetljenje

300cd/m2

Kontrast

1000:1 / DC 2000000:1

Vreme odziva

8ms

Ugao vidljivosti

178/178

Veličina tačke

0.27

Povezivanje

VGA D‐Sub, DVI‐D with HDCP, DisplayPort, USB 2.0 upstream
port, 4xUSB 2.0 downstream ports, DC power connector for Dell
Soundbar

Boja

sivo‐crna

Ugrađeni zvučnici

Ne

Sadržaj pakovanja

VGA i DVI kabl, naponski kabl, disk sa softverom

Ostalo

Height‐adjustable stand, tilt , swivel , pivot and built in cable‐
management

Pivot rotacija

Da

VESA Montaža

Da

Garancija proizvođača 3 godine
5. TFT drawer 17" model 1701 PS/2 19"/1U ‐ polica rack‐mount na izvlačenje
sa LCD TFT monitorom i tastaturom ili odgovarajući
19"/1U(44,4mm)
Dijagonala ekrana: 17" LCD TFT
Rezolucija 1280x1024
VGA connector
Tastatura
Touchpad (mouse)
PS/2

1

15

Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy
and the National Conference for Vocational Higher Education 517200‐
1‐2011‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

6. Asus TransformerBook Flip TP300LA‐C4037P Win8.1Pro, 13.3",Intel Core i5‐
4210U/4G ili odgovarajući

1

Model

TransformerBook Flip TP300LA‐C4037P

Procesor

Intel Core i5‐4210U 1.7GHz (Turbo do 2.7GHz, 3MB cache, 2
jezgra, 4 thread‐a)

Memorija

4GB 1600MHz DDR3L (4GB integrisano na ploči,

Hard disk

1TB SATA 5400rpm

Grafička kartica

Intel HD Graphics 4400

Ekran

13.3 inča LED Touchscreen FHD 1920x1080 piksela (Glare)

Optički uređaj

Nema

Mreža

WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0

Povezivanje

1x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI, 3.5mm kombinovani audio
ulaz/izlaz

Web kamera

1Mpix

Način unosa podataka

Tastatura (SR), Touchpad, ekran osetljiv na dodir

Baterija

Li‐Ion 3‐cell

Operativni sistem

Windows 8 Pro 64bit

Ostalo

Čitač memorijskih kartica, Aluminijumska šasija

Boja

Crna

Masa

1.75Kg

7. Dell Inspiron 15 (3542), 4th Gen Core i3 4005 1.7 Ghz 4GB/500GB 15.6"HD 2
(1366x768) WLED, DVD+/‐RW, Wlan, HD webcam, NVIDIA GeForce 820M
2GB DDR3L ili odgovarajući
Procesor

Intel® Core™ i3‐4005U processor (3M Cache, 1.7 GHz)

Memorija

4GB

Hard disk

500GB

Grafička kartica

nVidia GT820 2GB

Ekran

15.6" HD (1366x768) WLED

Optički uređaj

DVD‐RW

Mreža

Ethernet

Povezivanje

VGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1x3.5mm, 1xRJ45
16
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Web kamera

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
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HD

Način unosa podataka Tastatura sa numeričkim delom
Baterija

40 WHr, 4‐Cell

Ostalo

Čitač mem. kartica (SD, SDHC, SDXC), integrisani zvučnici i
mikrofon

Garancija

3 godine

8. MFP Laser A4 HP M225dn, štampač/skener/kopir/fax ADF duplex LAN ‐ ili
odgovarajući

5

Dvostrana štampa

Da

Funkcionalnost

Multifunkcijski uređaj

Tip

Laser

Format papira

A4

Rezolucija crna/kolor

600dpi

Brzina crna/kolor

do 26ppm

Mesečni obim štampe

8000 strana

Senzor skenera

CIS

Optička rezolucija skenera

300dpi (ADF), 600dpi (flatbed)

Kolorit skenera

24bit

Memorija

256MB

Kapacitet ulaza

250 lista

Podržani OS

Windows XP 32‐bitSP2 ili noviji, MAC: OS X v 10.7 ili noviji,
Linux

Povezivanje

USB, Mreža, Fax

Emulacija

PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF

Potrošni material

1187701 CF283A black 1500str.

Faks

Da

Garancija:

3 godine

9. Zvučnici Genius SP‐HF360A, Wooden ili odgovarajući
Model

SP‐HF360A

Sistem

2.0

Snaga

10W

6
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Materijal

Drvo

Boja

Drveta

Garancija

3 godine
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ПАРТИЈА 2 ‐ ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ
R.B
Naziv opreme računarska oprema
.
1. MFP Laser A4 HP M225dn, štampač/skener/kopir/fax ADF duplex LAN ‐ ili
odgovarajući

Kol.
6

Dvostrana štampa

Da

Funkcionalnost

Multifunkcijski uređaj

Tip

Laser

Format papira

A4

Rezolucija crna/kolor

600dpi

Brzina crna/kolor

do 26ppm

Mesečni obim štampe

8000 strana

Senzor skenera

CIS

Optička rezolucija skenera

300dpi (ADF), 600dpi (flatbed)

Kolorit skenera

24bit

Memorija

256MB

Kapacitet ulaza

250 lista

Podržani OS

Windows XP 32‐bitSP2 ili noviji, MAC: OS X v 10.7 ili noviji,
Linux

Povezivanje

USB, Mreža, Fax

Emulacija

PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF

Potrošni material

1187701 CF283A black 1500str.

Faks

Da

Garancija:

3 godine

2. Projektor Benq MW526E, DLP WXGA 1280x800dpi 3200ANSI 13000:1
HDMI ili odgovarajući
Tip

DLP

Rezolucija

WXGA (1280x800)

1
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Osvetljenje

3200ANSI

Kontrast

13000:1

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

Povezivanje D‐sub 2, S‐Video 1, RCA 1, HDMI 1, Audio Out 1, USB 1, NTSC,PAL,SECAM
Tip uređaja

Standard

Garancija

3 godine

3. HDD SATA3 7200 3TB WD Red Pro WD3001FFSX, 64MB 5 godina ili
odgovarajući
Tip

Interni

Povezivanje

SATA3

Kapacitet

3TB

Bafer

64MB

Broj obrtaja u minuti

7200rpm

Format

3.5"

Garancija

60 meseci

4. Dell Inspiron 15 (3542), 4th Gen Core i3 4005 1.7 Ghz 4GB/500GB 15.6"HD
(1366x768) WLED, DVD+/‐RW, Wlan, HD webcam, NVIDIA GeForce 820M
2GB DDR3L ili odgovarajući
Procesor

Intel® Core™ i3‐4005U processor (3M Cache, 1.7 GHz)

Memorija

4GB

Hard disk

500GB

Grafička kartica

nVidia GT820 2GB

Ekran

15.6" HD (1366x768) WLED

Optički uređaj

DVD‐RW

Mreža

Ethernet

Povezivanje

VGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1x3.5mm, 1xRJ45

Web kamera

HD

2

5

Način unosa podataka Tastatura sa numeričkim delom
Baterija

40 WHr, 4‐Cell

Ostalo

Čitač mem. kart. (SD, SDHC, SDXC), integrisani zvučnici i mikrofon

Garancija

3 godine
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ПАРТИЈА 3 ‐ ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО‐ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. Laptop računar mac air 13 mjve2cr/a ili odgovarajući
Procesor: i5 Dual‐core 1.6GHz
Memorija: 4 GB
Kapacitet: 128 GB
Rezolucija: 1440 x 900
Grafika: Intel HD Graphics 6000
Grafička memorija: Integrisana
Tastatura: Lokalizovana
Garancija: 3 godine
2. Projektor Benq MX525, DLP XGA 1024x768 3200ANSI 13000:1 HDMI ili
odgovarajući
Tip

DLP

Rezolucija

XGA (1024x768)

Kol.
3

2

Osvetljenje 3200ANSI
Kontrast

13000:1

Zvučnici

1x2W

Povezivanje 2xVGA (D‐sub), 1xComposite Video in (RCA), 1xS‐Video in (Mini DIN 4pin),
1xHDMI, 1xAudio in (Mini Jack), 1xAudio out (Mini Jack), 1xUSB (Type B),
1xRS232 (DB‐9pin), 1xIR prijemnik
Tip uređaja Standard
3D funkcija Da
Garancija

3 godine

ПАРТИЈА 4 ‐ ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ У ЛЕСКОВЦУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. Štampač Laser A4 HP P2035, 1200x1200dpi 30ppm 16MB USB+LPT ili
odgovarajući
Tip

Laser

Format papira

A4

Brzina štampe

30ppm

Rezolucija

1200dpi

Kol.
1
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Mesečni obim štampe

25000 strana

Kapacitet ulaza

250 lista

Memorija

16MB

Povezivanje

USB, parallel

Garancija

3 godine

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

2. Računar H61/Intel Pentium Dual Core/4GB/1TB/GTX 750/DVD ili
odgovarajući
CPU:
Ploča:
RAM:
Grafika:
Optički uređaj:
HDD:
Kućište:
Standardi:
Garancija:

6

Intel® Pentium G3220 2‐Core 3.0GHz
MSI H81M‐P33
4GB DDR3 1600MHz
nVidia GF750GT 1GB DDR5
DVD RW
1TB SATA 3
NOY 560W
ROHS, WEEE, CE i Energy star 5.0
3 godine

3. Monitor 19.5" LG 20M35A‐B LED, 1600x900 5ms DC5M:1 VESA 75x75 ili
odgovarajući
Tip

TN LED

Model

20M35A‐B

Dijagonala ekrana

19.5"

Maksimalna rezolucija

1600x900dpi

Osvetljenje

200cd/m2

Kontrast

5M:1

Vreme odziva

5ms

Ugao vidljivosti

90/65

Povezivanje

VGA D‐Sub

Boja

Crna

VESA Montaža

75x75mm

Garancija proizvođača

3 godine

6
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4. Laptop Toshiba Satellite L50‐B‐1K5 15.6",Intel Core i5‐4210U/4GB/500GB/
Intel HD 4400/US ili odgovarajući
Procesor

Intel Core i5‐4210U 1.7GHz (Turbo do 2.7GHz, 3MB cache, 2
jezgra, 4 thread‐a)

Memorija

4GB 1600MHz DDR3L (2 slota, maksimalno do 16GB)

Hard disk

500GB SATA 5400rpm

Grafička kartica

Intel HD Graphics 4400

Ekran

15.6 inča LED HD 1366x768 piksela (TruBrite)

Optički uređaj

Slim DVD Super Multi

Mreža

WiFi 802.11b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.0, Gigabitni LAN
10/100/1000Mbps

Povezivanje

1x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI, VGA, RJ45, 3.5mm kombinovani
audio ulaz/izlaz

Web kamera

HD web

2

Način unosa podataka Tastatura sa izdvojenim numeričkim delom, TouchPad
Baterija

Li‐Ion 4‐cell (do 6h trajanja)

Ostalo

Čitač memorijskih kartica, Integrisan Onkyo stereo zvučni sistem

Boja

Crna

Masa

2.2Kg

Garancija

3 godine

5. Skener A4 HP ScanJet G4050, photo 4800x9600dpi 96‐bit ili odgovarajući
Flatbed

Da

Senzor

CIS

Optička rezolucija

4800x9600dpi

Boje

96bit

Format

A4

Povezivanje

USB

Kompatibilnost

Windows 2000 ili noviji, Mac OS X 10.3.9 ili noviji.

Garancija

3 godine

2

ПАРТИЈА 5 ‐ ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЋУПРИЈИ
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R.B.
Naziv opreme računarska oprema
Kol.
1. Računar HP Envy AiO Recline 27‐k300ny i5‐4590T GF 830A 8G 1TB
1
Win8.1, K2H98EA ili odgovarajući
Osnovne karakteristike
CPU brand
Intel
CPU tip
Core i5
CPU model
Intel® Core™ i3‐4590T
CPU brzina [GHz]
2,00
L2 Cache
L3 Cache
6 MB
Chipset
Intel H87
Memorija [MB]
8192
Integrirana memorija [MB]
0
Takt memorije [MHz]
1600
Memorijski utor
SO‐DIMM DDR3
Max. količina memorije [GB]
16
Broj memorijskih utora
3
Ekran
27''
FullHD
IPS
Vrsta zaslona
LED backlit HD
WVA (Wide Viewing Angle)
Max. rezolucija
1920x1080
HDD [GB]
SATA 1000
Broj okretaja [rpm]
5.400
VGA
NVIDIA GeForce 830A (2 GB DDR3 dedicated)
Optička jedinica
n/a
Audio
Beats Audio™ Console; 4 High Performance speakers
1x 10/100/1000 Ethernet
Mreža
802.11a/b/g/n
Bluetooth
3G modul
Ne
Ostale karakteristike
OS
Windows® 8 64‐bit
Video kamera 1,3 MPix
Čitač kartica MMC, SD, microSD
Boja
Siva
Beats Audio™ Console; 4 High Performance speakers, 1 HDMI‐in, HD web‐
Dodaci
kamera sa ugrađenim mikrofonom, wireless tastatura i wireless optički miš
Slotovi
Utor za proširenje
Smart Card reader
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TV tuner
Zadnji panel
Paralelni priključak
Serijski priključak
D‐sub
S‐Video Out
HDMI
DVI
RJ45
RJ11
FireWire
Audio In/Out
USB 2.0
USB 3.0
eSATA

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

ne
n/a
n/a
1
1
1
n/a
n/a
n/a
1
2
2
0

2. USB Flash Disk 128GB Kingston Data Travel DTIG4/128GB, USB 3.0
Model

DTIG4/128GB

Tip

USB Flash Disk

Kapacitet

128GB

Povezivanje

USB 3.0

Boja

Belo‐zelena

Garancija proizvođača

60

3. HDD SATA3 7200 3TB WD Red Pro WD3001FFSX, 64MB 5 godina ili
odgovarajući
Tip

Interni

Povezivanje

SATA3

Kapacitet

3TB

Bafer

64MB

Broj obrtaja u minuti

7200rpm

Format

3.5"

Garancija

60 meseci

4. Projektor Epson EB‐S18, 3LCD SVGA 800x600 3000ANSI 10000:1 HDMI
USB ili odgovarajući
Model

3

1

2

EB‐S18
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Tip

3LCD

Rezolucija

SVGA 800x600 dpi

Osvetljenje

3000 ANSI lumena

Kontrast

10000:1

Zvučnici

1x 2W

Povezivanje

HDMI, VGA, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, kompozitni komponentni S‐
Video RGB 3.5mm audio

Tip uređaja

Standardni

Potrošni materijal 200W, 5000 sati model: ELPLP78 ‐ EB‐SXW03 / SXW18 / X24 ‐
V13H010L78
Sadržaj kompleta EB‐S18, torba, VGA kabl, naponski kabl, USB kabl, daljinski upravljač
sa baterijama
Ostalo

Radni vek lampe 5000/6000 h (normalni/eko režim), Kensington
Lock Mogućnost dodavanja wifi adaptera: Adapter ‐ ELPAP07
Wireless LAN b / g/n ‐ V12H418P13

Garancija

3 godine

5. DVD Writer USB LG GP57EB40 Slim Super Multi 8X/Dual Layer/Retail/
USB/Crni ili odgovarajući

1

Tip uređaja

Eksterni DVD rezač

Povezivanje

USB

Boja maskice

Crna

Keš memorija

1024 KB

Pozicija

Eksterni

Podržani mediji

Čitanje: DVD,DVD‐RAM, CD Pisanje: DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW,
DVD‐R, DVD‐R DL, DVD‐RW, DVD‐RAM, CD‐R

Brzina čitanja/pisanja Čitanje: DVD (8x), CD (24x) Pisanje: DVD+R (8x), DVD‐R (6x), CD‐
R (24x)
Ostalo

Težina: 200 grama Dimenzije: 144 x 14 x 138 mm

Podržani standardi

CD‐ROM/XA, Audio CD, Video CD, CD Text, Photo CD, CD‐Extra,
Multisession, Mixed, Hybrid CD, DVD Video, DVD Audio, DVD‐
ROM, DVD‐RAM, DVD‐R/RW, DVD+R/RW
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ПАРТИЈА 6 ‐ ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. SERVER HP DL360e Gen8 ili odgovarajući
Naziv
P/N
661190‐B21
HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server
708481‐L21
HP DL360e Gen8 E5‐2403v2 FIO Kit
647899‐B21
HP 8GB 1Rx4 PC3‐12800R‐11 Kit
657750‐B21
HP 2TB 6G SATA 7.2k 3.5in SC MDL HDD
661388‐B21
HP DL360eGen8 CPU1 Riser FIO Kit
734809‐B21
HP 1U LFF Easy Install Rail Kit
503296‐B21
HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit
Garancija: Proizvođačka garancija u trajanju od 3 godine

Kol.
1
Kol.
1
1
2
4
1
1
1

ПАРТИЈА 7 ‐ ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. Projektor InFocus IN3136a WXGA DLP Professional 3D Network Projector
ili odgovarajući

Kol.
3

Tehnlogija: DLP 0.65" 1080P s600 DC3
Rezolucija: WXGA 1280x800, max. 1920x1200
Jačina svetla: 4500 ANSI lumena
Kontrast: 8000:01:00
Težina: 3,15 kg
Konektori:
2x VGA (D‐sub 15 pin)
2x HDMI 1.4
1x MHL
2x video (S‐video + kompozit)
stereo audio
serijski RS‐232, RJ‐45
screen trigger
izlaz za monitor
Zvučnik: mono 10W
Garancija: 3 godine
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ПАРТИЈА 8 ‐ ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
У ПИРОТУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. Računar LENOVO IdeaCentre A740 AIO‐F0AM003XRI ili odgovarajući
Tip procesora
Intel® Core™ i7 Processor
Opis procesor
Intel® Core™ i7‐4558U 2.8 GHz (4M Cache, do 3.30 GHz)
Grafička karta
NVIDIA® GeForce® GTX 850A 2GB GDDR5
RAM Memorija
8GB
Opis memorije
DDR3 SO‐DIM
Hard Disk
1 TB + 8 GB (SSHD)
Dijagonala ekrana
27"
Opis ekrana
Quad HD
Rezolucija ekrana
2560 x 1440
Optički uredjaj
‐Nema
Konekcije
NFC, 4 x USB 3.0, HDMI ulaz, 6‐u‐1 čitač kartica, mikrofon, slušalice
Mreža
LAN, Bluetooth® 4.0, WiFi 802.11ac ili WiFi 802.11 b/g/n
Zvuk
JBL® stereo zvučnici (5W x 2) sa tehnologijom Dolby® Home Theater®
Operativni sistem
Windows 8.1
Web kamera
2 megapiksela (1080p)
Periferije
Bežični miš i tastatura
Garancija proizvođača
3 godine
2. Laptop LENOVO IdeaPad YOGA 2 Pro 13 ‐ Core i7 4510U ‐ 59431662 ili
odgovarajući
Ekran
Opis ekrana

Kol.
1

1

13.3"
13.3" QHD+ IPS Multitouch LED Backlight (Glossy) Rezolucija ekrana:
3200 x 1800
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Procesor
Tip procesora
Opis procesora
Chipset
Opis chipseta
Grafička karta
Opis grafičke karte
Memorija
Opis memorije
Hard disk 1
Opis hard diska 1
Hard disk 2
Opis hard diska 2
Optički uređaj
Bluetooth
Mikrofon
Zvučna karta
Opis zvučne karte
Zvučnici
Opis zvučnika
TV izlaz
Web kamera
Opis web kamere
Display port
TV tuner
HDMI
eSATA
USB 2.0
USB 3.0
Modem
Mrežna karta
Wi‐Fi
Wi‐Fi opis
Čitač kartica
Opis čitača kartica
Operativni sistem
Baterija
Firewire

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

Intel
Intel Core i7
Intel® Core™ i7 Dual Core Processor 4510U Brzina: 2.0GHz (Turbo
do 3.1Ghz) Keš memorija: 4MB
Intel Chipset
Intel® HM87
Integrisana
Integrisana HD 4400 sa deljenom sistemskom memorijom
8GB
8GB (8GB x 1) DDR3L 1600 MHz SDRAM, (8GB integrisano na ploci i
ne moze se menjati)
512GB SSD
Kapacitet : 512GB SSD (Solid State Drive)

Nema
Da
Da
Da
High Definition Audio
Da
Stereo zvučnici
Ne
Da
1.0 Megapiksela
Ne
Ne
Da
Ne
1
1
Ne
Ne
Da
Dual Band Wireless LAN 2.4/5Ghz (802.11 ac/a/b/g/n), Bluetooth
4.0
Da
2 u 1 čitač kartica (SD, MMC)
Windows 8.1 64bit
4 ćelije
Ne
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VGA izlaz
Opis tastature
Boja
Dimenzije
Težina
Garancija
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Ne
Standardna tastatura
Siva
32.90 x 21.90 x 1.60 cm
1.39 kg
3 godine

3. PC računar ili odgovarajući
CPU:
AMD FX‐4300 4‐Core 3.8GHz
Ploča:
ASUS M5A78L‐M LX
RAM:
4GB DDR3 1600MHz
Grafika:
AMD Radeon R7 250 2GB DDR3
Optički uređaj: DVD RW
HDD:
500GB SATA 3 Toshiba
Kućište:
NOY 560W
Standardi:
ROHS, WEEE, CE i Energy star 5.0
Garancija:
3 godine
4. Monitor SAMSUNG LED 23.6" S24D590PL Full HD ‐ LS24D590PLX
Tip

PLS

Model

S24D590PL

Dijagonala ekrana

23.6"

3

3

Maksimalna rezolucija 1920x1080(FullHD)
Osvetljenje

250cd/m²

Kontrast

1000:1 ‐ native, Mega ‐ dinamički

Vreme odziva

5ms (GTG)

Ugao vidljivosti

178/178

Povezivanje

1xVGA (D‐SUB), 2xHDMI, 1xulaz/izlaz za slušalice 3.5mm stereo.

Boja

Crna

Garancija

3 godine

ПАРТИЈА 9 ‐ ВИСОКА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
КРУШЕВЦУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. PC računar ili odgovarajući
CPU:
AMD FX‐4300 4‐Core 3.8GHz
Ploča:
ASUS M5A78L‐M LX

Kol.
9
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RAM:
4GB DDR3 1600MHz
Grafika:
AMD Radeon R7 250 2GB DDR3
Optički uređaj: DVD RW
HDD:
500GB SATA 3 Toshiba
Kućište:
NOY 560W
Standardi:
ROHS, WEEE, CE i Energy star 5.0
Garancija:
3 godine
2. Monitor SAMSUNG LED 23.6" S24D590PL Full HD ‐ LS24D590PLX ili
odgovarajući
Tip

PLS

Model

S24D590PL

Dijagonala ekrana

23.6"

9

Maksimalna rezolucija 1920x1080(FullHD)
Osvetljenje

250cd/m²

Kontrast

1000:1 ‐ native, Mega ‐ dinamički

Vreme odziva

5ms (GTG)

Ugao vidljivosti

178/178

Povezivanje

1xVGA (D‐SUB), 2xHDMI, 1xulaz/izlaz za slušalice 3.5mm stereo.

Boja

Crna

Garancija

3 godine

3. Projektor Benq MW526E, DLP WXGA 1280x800dpi 3200ANSI 13000:1
HDMI ili odgovarajući
Tip

DLP

Rezolucija

WXGA (1280x800)

Osvetljenje

3200ANSI

Kontrast

13000:1

Povezivanje

D‐sub 2, S‐Video 1, RCA 1, HDMI 1, Audio Out 1, USB 1,
NTSC,PAL,SECAM

Tip uređaja

Standard

Sadržaj kompleta

Projektor Daljinski upravljač i baterije Naponski kabl Kratko
upustvo za upotrebu VGA (D‐sub 15‐pinski) kabl

Garancija proizvođača

3 godine

2
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ПАРТИЈА 10 ‐ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. Projektor Benq MW526E, DLP WXGA 1280x800dpi 3200ANSI 13000:1
HDMI ili odgovarajući

Kol.
2

Tip

DLP

Rezolucija

WXGA (1280x800)

Osvetljenje

3200ANSI

Kontrast

13000:1

Povezivanje

D‐sub 2, S‐Video 1, RCA 1, HDMI 1, Audio Out 1, USB 1,
NTSC,PAL,SECAM

Tip uređaja

Standard

Sadržaj kompleta

Projektor Daljinski upravljač i baterije Naponski kabl Kratko upustv
upotrebu VGA (D‐sub 15‐pinski) kabl

Garancija proizvođača

3 godine

2.

HDD External 2.5" 2TB Samsung STSHX‐M201TCB, USB 3.0 Black ili
odgovarajući

Model

STSHX‐M201TCB

Format

2,5''

Kapacitet

2TB

Povezivanje

USB3.0

Tip

Eksterni

Garancija

36 meseci

1

ПАРТИЈА 11 ‐ ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. PC računar ili odgovarajući

Kol.
1

CPU Core i5 4460, 3.2GHz, 6Mb L3, S.1150, Quad Core
INTEL H81, S.1150, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1
DDR3 8 GB 1600MHz, CL11, 512Mx8, Bulk
HDD 1 TB 7200rpm / SATA III / 6.0Gb/s / 64MB, Barracuda
VGA PCI‐E 2048MB DDR3, AMD Radeon R7 250, 128
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DVD±RW, 24X, SATA, Dual Layer, B
Miditower Value Case V11, PSU‐520
Standardi: ROHS, WEEE, CE i Energy star 5.0
Garancija: 3 godine
2. Monitor 24" Dell E2414H LED, 1920x1080 fullHD 5ms DVI‐D vesa ili
odgovarajući
Tip

LED LCD

Dijagonala ekrana

24" (61cm)

1

Maksimalna rezolucija 1920x1080 (Full HD)
Osvetljenje

250 cd/m2

Kontrast

1000:1

Vreme odziva

5ms

Ugao vidljivosti

170° (H), 160° (V)

Veličina tačke

0.27 mm

Povezivanje

Analogno (VGA), digitalno (DVI‐D)

Boja

Crna

Ugrađeni zvučnici

Ne

Ostalo

Security lock slot

Garancija

3 godine

3. Projektor Benq MW526E, DLP WXGA 1280x800dpi 3200ANSI 13000:1
HDMI ili odgovarajući

2

Tip

DLP

Rezolucija

WXGA (1280x800)

Osvetljenje

3200ANSI

Kontrast

13000:1

Povezivanje

D‐sub 2, S‐Video 1, RCA 1, HDMI 1, Audio Out 1, USB 1, TSC,PAL,SECAM

Tip uređaja

Standard

Sadržaj kompleta Projektor Daljinski upravljač i baterije Naponski kabl Kratko upustvo
za upotrebu VGA (D‐sub 15‐pinski) kabl
Garancija

3 godine
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ПАРТИЈА 12 ‐ ВИСОКА ПОСЛОВНО‐ТЕХНИЧКА ШКОЛА У УЖИЦУ
R.B.
Naziv opreme računarska oprema
1. Računar ili odgovarajući
CPU:

INTEL CPU Onboard, Quad‐Core Celeron J1900 (2.0 GHz)

RAM:

DDR3 4 GB 1600MHz, CL11, 512Mx8, Bulk

HDD:

HDD 500 GB 7200 / Serial ATA III 6.0GB/s / 16MB

HDD:

DVD±RW, 24X, SATA, Dual Layer,

Kućište:

Miditower Value Case V11, PSU‐520

Standardi:

ROHS, WEEE, CE i Energy star 5.0

Garancija:

3 godine

2. Tastatura+Miš PS/2+USB YU Altos KM2011, Black ili odgovarajući
Model

KM2011‐CA

Font

YU

Kol.
5

5

Povezivanje tastature/miša PS/2+USB
Tip

Žična

Rezolucija

800dpi

Senzor

Optički

Kompatibilnost

Windows 98/2000/ME/XP/Vista

Boja

Crna

Ostalo

Logitech dizajn, miš MO‐033‐CA

Garancija

3 godine

3. Monitor 18.5" Asus VS197DE LED, 1366x768(16:9) 5ms DC 50M:1 ili
odgovarajući
Tip

LED LCD

Model

VS197DE

Dijagonala ekrana

18.5''(47.0cm)

Maksimalna rezolucija

1366x768(16:9)

Osvetljenje

200cd/m2

Kontrast

DC 50M:1

5
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Vreme odziva

5ms

Ugao vidljivosti

90°(H)/50°(V)

Veličina tačke

0.3mm

Povezivanje

VGA (D‐Sub)

Boja

Crna

Ostalo

Kensington lock

VESA Montaža

Da, 75x75mm

Garancija

3 godine

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1. ОПРЕМА –
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број
ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

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

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

2)

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

3)

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

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Назив опреме

Кол.

УПС
Пројектор
Рачунар
Монитор
TFT drawer 17" model 1701 PS/2
19"/1U ‐ polica rack‐mount na
izvlačenje sa LCD TFT monitorom i
tastaturom ili odgovarajući
Asus TransformerBook Flip TP300LA‐
C4037P Win8.1Pro, 13.3",Intel Core i5‐
4210U/4G ili odgovarajući
Dell Inspiron 15 (3542), 4th Gen Core i3
4005 1.7 Ghz 4GB/500GB 15.6"HD
(1366x768) WLED, DVD+/‐RW, Wlan,
HD webcam, NVIDIA GeForce 820M 2GB
DDR3L ili odgovarajući
MFP Laser A4 HP M225dn,
štampač/skener/kopir/fax ADF duplex
LAN ‐ ili odgovarajući
Zvučnici Genius SP‐HF360A, Wooden ili
odgovarajući

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 1. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 1. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

1
2
1
1
1

1
2

6
6

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

Датум

Понуђач
М. П.

38
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 1.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

40

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.

41

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2. ОПРЕМА – ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

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

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

2)

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

3)

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

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.

Назив опреме

Кол.

1.

MFP Laser A4 HP M225dn,
štampač/skener/kopir/fax ADF
duplex LAN ‐ ili odgovarajući
Projektor Benq MW526E, DLP WXGA
1280x800dpi 3200ANSI 13000:1
HDMI ili odgovarajući
HDD SATA3 7200 3TB WD Red Pro
WD3001FFSX, 64MB 5 godina ili
odgovarajući
Dell Inspiron 15 (3542), 4th Gen
Core i3 4005 1.7 Ghz 4GB/500GB
15.6"HD (1366x768) WLED, DVD+/‐
RW, Wlan, HD webcam, NVIDIA
GeForce 820M 2GB DDR3L ili
odgovarajući

6

2.

3.

4.

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 2. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 2. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

1

2

5

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

Датум

Понуђач
М. П.
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 2.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 3. ОПРЕМА – ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО‐
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

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

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

2)

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

3)

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

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.
1.
2.

Назив опреме

Кол.

Laptop računar mac air 13
mjve2cr/a ili odgovarajući
Projektor Benq MX525, DLP XGA
1024x768 3200ANSI 13000:1 HDMI
ili odgovarajući

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 3. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 3. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

3
2

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

Датум

Понуђач
М. П.
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 3.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 4. ОПРЕМА – ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ
У ЛЕСКОВЦУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.
1.

2.
3.
4.

5.

Назив опреме

Кол.

Štampač Laser A4 HP P2035,
1200x1200dpi 30ppm 16MB
USB+LPT
Računar H61/Intel Pentium Dual
Core/4GB/1TB/GTX 750/DVD
Monitor 19.5" LG 20M35A‐B LED,
1600x900 5ms DC5M:1 VESA 75x75
Laptop Toshiba Satellite L50‐B‐1K5
15.6",Intel Core i5‐
4210U/4GB/500GB/ Intel HD
4400/US ili odgovarajući
Skener A4 HP ScanJet G4050, photo
4800x9600dpi 96‐bit ili
odgovarajući

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 4. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 4. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Датум

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

1

6
6
2

2

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

М. П.

Понуђач
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 4.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
57

НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 5. ОПРЕМА – ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЋУПРИЈИ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

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

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

2)

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

3)

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

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

61

Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.

Назив опреме

Кол.

1.

HP Envy AiO Recline 27‐k300ny i5‐
4590T GF 830A 8G 1TB Win8.1,
K2H98EA ili odgovarajući
USB Flash Disk 128GB Kingston Data
Travel DTIG4/128GB, USB 3.0
HDD SATA3 7200 3TB WD Red Pro
WD3001FFSX, 64MB 5 godina ili
odgovarajući
Projektor Epson EB‐S18, 3LCD SVGA
800x600 3000ANSI 10000:1 HDMI
USB ili odgovarajući
DVD Writer USB LG GP57EB40 Slim
Super Multi 8X/Dual Layer/Retail/
USB/Crni ili odgovarajući

1

2.
3.

4.

5.

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 5. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 5. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Датум

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

3
1

2

1

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

М. П.

Понуђач
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 5.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
63

НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 6. ОПРЕМА –
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број
ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.
1.

Назив опреме

Кол.

SERVER 1 HP DL360e Gen8 ili
odgovarajući

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 6. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 6. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

1

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

Датум

Понуђач
М. П.
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 6.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 7. ОПРЕМА –
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број
ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.
1.

Назив опреме

Кол.

InFocus IN3136a WXGA DLP
Professional 3D Network Projector
ili odgovarajući

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 7. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 7. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Датум

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

3

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

М. П.

Понуђач
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 7.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 8. ОПРЕМА –
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ПИРОТУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

76

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.
1.
2.

3.
4.

Назив опреме

Кол.

LENOVO IdeaCentre A740 AIO‐
F0AM003XRI ili odgovarajući
LENOVO IdeaPad YOGA 2 Pro 13 ‐
Core i7 4510U ‐ 59431662 ili
odgovarajući
PC računar ili odgovarajući
Monitor SAMSUNG LED 23.6"
S24D590PL Full HD ‐ LS24D590PLX

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 8. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 8. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

1
1

3
3

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

Датум

Понуђач
М. П.
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 8.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.

79

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 9. ОПРЕМА –
ВИСОКА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.

Назив опреме

Кол.

1.
2.

PC računar ili odgovarajući
Monitor SAMSUNG LED 23.6"
S24D590PL Full HD ‐ LS24D590PLX
Projektor Benq MW526E, DLP WXGA
1280x800dpi 3200ANSI 13000:1
HDMI ili odgovarajući

9
9

3.

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 9. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 9. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

2

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

Датум

Понуђач
М. П.
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 9.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 10. ОПРЕМА –
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.

Назив опреме

Кол.

1.

Projektor Benq MW526E, DLP WXGA
1280x800dpi 3200ANSI 13000:1
HDMI ili odgovarajući
HDD External 2.5" 2TB Samsung
STSHX‐M201TCB, USB 3.0 Black ili
odgovarajući

2

2.

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 10. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 10. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

1

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

Датум

Понуђач
М. П.
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 10.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 11. ОПРЕМА –
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.

Назив опреме

Кол.

1.
2.

PC računar
Monitor 24" Dell E2414H LED,
1920x1080 fullHD 5ms DVI‐D vesa
Projektor Benq MW526E, DLP WXGA
1280x800dpi 3200ANSI 13000:1
HDMI ili odgovarajući

1
1

3.

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 11. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 11. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

2

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

Датум

Понуђач
М. П.
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 11.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему
одговарајућих техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз
спецификацију. Уз овај образац обавезно доставити каталошки приказ опреме која се
нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда могла сагледати.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 12. ОПРЕМА –
ВИСОКА ПОСЛОВНО‐ТЕХНИЧКА ШКОЛА У УЖИЦУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Лице овлашћено за потписивање
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број
Порески идентификациони број

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

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Набавка опреме–Tемпус пројекат 517200‐ TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR,
Establishing and Capacity Building of a Southern Serbian Academy and a National
Conference for Vocational Higher Education in Serbia – ECBAC
Р. Б.
1.
2.
3.

Назив опреме

Кол.

Računar tip 1
Tastatura+Miš PS/2+USB YU Altos
KM2011, Black
Monitor 18.5" Asus VS197DE LED,
1366x768(16:9) 5ms DC 50M:1

УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 12. у
динарима ‐ без обрачунатог пореза на
додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ за партију 12. у
динарима ‐ са обрачунатим порезом на
додату вредност
Рок испоруке добара
Гарантни рок
Гарантни рок на поправљене и
замењене делове

Датум

Јединична
цена у РСД

Укупна
цена у РСД

5
5
5

________ календарских дана од дана закључења
уговора.
__________________ месеци, од примопредаје
опреме.
примењује се гарантни рок од ______________
месеци од дана извршене поправке или
замене.

М. П.

Понуђач
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Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy
and the National Conference for Vocational Higher Education 517200‐
1‐2011‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРТИЈУ 12.
Р. Б.

Опис и карактеристике

Коментар

М.П.
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Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy
and the National Conference for Vocational Higher Education 517200‐
1‐2011‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

V УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане
чланом 75. Закона о јавним набавкама, односно ако:
I. Обавезни услови за учешће ПРАВНИХ ЛИЦА у поступку јавне набавке,
сагласно чл. 75 Закона о јавним набавкама су:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
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 је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
6) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Испуњеност услова доказује се писаном изјавом датом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно одредби члана 77. став 4.
Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС« број 124/12).
Ако понуђач наступа самостално, изјаву попуњава, потписује и печатом
оверава овлашћено лице понуђача.
Ако понуду подноси група понуђача, образац изјаве попуњава, потписује и
печатом оверава овлашћени представник групе понуђача, односно, ако нема
овлашћеног представника, сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује
(овлашћено лице) и печатом оверава образац изјаве.
Ако понуђач наступа са подизвођачем, овлашћено лице понуђача попуњава,
потписује и печатом оверава образац изјаве.
Допунска напомена:
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана
настанка било које промене у вези са испуњеношћу услова из предметног поступка
јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, закључења уговора, односно током
важења уговора, о тој промени писмено обавести наручиоца и промену документује на
прописан начин.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке.............................................................................[навести предмет јавне набавке] број
...................................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатне услове........................................................[навести
додатне услове].
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона ‐ Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда).
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона ‐ Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП‐а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП‐а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона ‐ Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
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основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Комисија може на захтев пре доношења одлуке о избору најповољнијег
понуђача да изврши проверу испуњености услова.
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Назив и седиште понуђача
Датум:
На основу члана 61. став 7. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
РС” број 124/12), дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, у
тренутку потписивања уговора тј. при испоруци робе, у поступку јавне набавке ‐
Предмет набавке је обједињена набавка опреме за потребе партнера Високе
техничке школе струковних студија у Нишу, Високе школе примењених струковних
студија у Врању, Високе пољопривредно‐прехрамбене школе струковних студија у
Прокупљу, Високе струковне школе за текстил у Лесковцу, Високе медицинске школе
струковних студија у Ћуприји, Високе школе струковних студија за васпитаче у
Крушевцу, Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту, Високе
хемијско технолошке школе струковних студија у Крушевцу, Високе техничке школе
струковних студија у Суботици, Високе железничке школе струковних студија у
Београду, Високе пословно‐техничке школе у Ужицу на Темпус пројекту 517200‐
TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR, "Establishing and Capacity Building of a Southern
Serbian Academy and a National Conference for Vocational Higher Education in Serbia –
ECBAC", објављеном на wеб страници Наручиоца, доставити бланко соло меницу и
менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности
уговора и отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне
вредности уговора, без урачунатог пореза на додату вредност, у корист наручиоца, са
клаузулом “без протеста”, роком доспећа “по виђењу” и роком важења месец дана
дуже од периода важности уговора тј. Извршења послова из члана 1 Уговора.
Истовремено се обавезујемо да ћемо, уз средство финансијског обезбеђења
Наручиоцу предати и копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица
понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у складу са овим
уговором, и копију захтева испоручиоца за регистрацију менице у Регистру меница
Народне Банке Србије и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке
Понуђача.
М. П.

ПОНУЂАЧ:
(потпис овлашћеног лица)
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НАПОМЕНА:
‐ Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, изјаву потписује и
оверава печатом овлашћено лице понуђача.
‐ Уколико понуђач наступа са групом понуђача изјаву потписује и оверава
овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице
понуђача.
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Назив и седиште понуђача
Датум:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«
број 124/12), у циљу доказивања испуњености услова утврђених Конкурсном
документацијом, за учешће у поступку јавне набавке, дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да
смо, при састављању понуде у поступку јавне набавке ‐ Предмет набавке је
обједињена набавка опреме за потребе партнера Високе техничке школе
струковних студија у Нишу, Високе школе примењених струковних студија у Врању,
Високе пољопривредно‐прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу, Високе
струковне школе за текстил у Лесковцу, Високе медицинске школе струковних
студија у Ћуприји, Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу,
Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту, Високе
хемијско технолошке школе струковних студија у Крушевцу, Високе техничке школе
струковних студија у Суботици, Високе железничке школе струковних студија у
Београду, Високе пословно‐техничке школе у Ужицу на Темпус пројекту 517200‐
TEMPUS‐1‐2011‐1‐BE TEMPUS‐SMGR, "Establishing and Capacity Building of a Southern
Serbian Academy and a National Conference for Vocational Higher Education in Serbia –
ECBAC", поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да
смо ималац права интелектуалне својине.

М. П.

ПОНУЂАЧ:
(потпис овлашћеног лица)
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VIII ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености
услова из конкурсне документације.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуда се сматра потпуном и исправном ако понуђач поднесе доказе о
испуњености услова који су наведени у Образцу за оцену испуњености услова
које понуђач мора да испуни и у сладу са Упутством о начину на које се доказује
испуњеност услова.
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Образци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени,
потписани и оверени.
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X МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 1.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
закључен у Нишу, дана _________________ 2015. године између:
ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ, Александра Медведева 20,
18000 Ниш, Србија, кога заступа проф. др Дејан Благојевић, директор, ПИБ 10502041;
(у даљем тексту: : наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 1 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Нишу у складу
са расподелом из техничке спецификације (Висока техничка школа струковних
студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
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Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 1. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
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у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
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начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора,
без ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
113

Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy
and the National Conference for Vocational Higher Education 517200‐
1‐2011‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Нишу.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
__________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 2.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ
закључен у Врању, дана _________________ 2015. године између:
Наручиоца: ВИСОКЕ ШКОЛЕ ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ, Филипа
Филиповића 20, 17500 Врање, , кога заступа проф. др Светлана Трајковић, директор,
ПИБ 100402944; (у даљем тексту: наручиоц) са једне стране и
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 2 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Врању у складу
са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ Филипа Филиповића 20, 17500 Врање).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
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количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 2. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
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‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Врању.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
__________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 3.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО‐ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ
закључен у Прокупљу, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ ПОЉОПРИВРЕДНО‐ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ,
Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, кога заступа проф. др Саша Петровић, директор, ПИБ
100258744; (у даљем тексту: Купац) са једне стране,

2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 3 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Прокупљу у складу са
расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО‐ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ, Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
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количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 3. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
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‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Прокупљу.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
________________________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 4.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ У ЛЕСКОВЦУ
закључен у Лесковцу, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ТЕКСТИЛ У ЛЕСКОВЦУ, Вилема Пушмана 17, 16000
Лесковац, кога заступа проф. др Небојша Ристић, директор, ПИБ 100326905; (у
даљем тексту: наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 4 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Лесковцу у
складу са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА
ТЕКСТИЛ У ЛЕСКОВЦУ, Вилема Пушмана 17, 16000 Лесковац).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
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количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 4. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
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‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Лесковцу.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
__________________________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 5.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
ЋУПРИЈИ
закључен у Ћуприји, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЋУПРИЈИ, Лоле Рибара 1/2,
35230 Ћуприја, кога заступа проф. др Татјана Симовић, директор, ПИБ 101371421; (у
даљем тексту: наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 5 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Ћуприји у складу
са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У ЋУПРИЈИ, Лоле Рибара 1/2, 35230 Ћуприја).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
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уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 5. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
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периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.

137

Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy
and the National Conference for Vocational Higher Education 517200‐
1‐2011‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Ћуприји.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 6.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У
КРУШЕВЦУ
закључен у Крушевцу, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ, Ћирила и
Методија 22, 37000 Крушевац, кога заступа мр Александар Васић, директор, ПИБ
100659633; (у даљем тексту: наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 6 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Крушевцу у
складу са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ, Ћирила и Методија 22, 37000 Крушевац).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
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количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 6. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
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‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Крушевцу.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 7.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У
КРУШЕВЦУ
закључен у Крушевцу, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ, Ћирила и
Методија 22, 37000 Крушевац, кога заступа мр Александар Васић, директор, ПИБ
100659633; (у даљем тексту: наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понућач), с друге стране.
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 7 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Крушевцу у
складу са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ, Ћирила и Методија 22, 37000 Крушевац).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
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Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 7. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
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у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
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начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
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висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Крушевцу.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 8.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У ПИРОТУ
закључен у Пироту, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ПИРОТУ,
Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот, кога заступа проф. др Данијела Видановић,
директор, ПИБ 100375143; (у даљем тексту: наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
151

Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy
and the National Conference for Vocational Higher Education 517200‐
1‐2011‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 8 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у П и р о т у у
складу са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ПИРОТУ, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
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Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 8. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
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у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
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начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
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висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Пироту.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________

156

Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy
and the National Conference for Vocational Higher Education 517200‐
1‐2011‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NIŠU

МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 9.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У КРУШЕВЦУ
закључен у Крушевцу, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ,
Косанчићева 36, 37000 Крушевац, кога заступа проф. др Драган Николић, директор,
ПИБ 100480647; (у даљем тексту: наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 9 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Крушевцу у
складу са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ, Косанчићева 36, 37000 Крушевац).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
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количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 9. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
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‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Крушевцу.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 10.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
закључен у Суботици, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ, Марка Орешковића
16, 24000 Суботица, кога заступа проф. др Ева Патаки, директор, ПИБ 100839501; (у
даљем тексту: наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 1 0 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Суботици у
складу са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ, Марка Орешковића 16, 24000 Суботица).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
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количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 10. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
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‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Суботици.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 11.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
БЕОГРАДУ
закључен у Београду, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ, Здравка Челара
14, 11000 Београд, кога заступа проф. др Зоран Бундало, директор, ПИБ 100123346; (у
даљем тексту: наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 1 1 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Београду у
складу са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ, Здравка Челара 14, 11000 Београд).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
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количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 11. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
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‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Београду.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЗА ПАРТИЈУ 12.
ОПРЕМА ’’ECBAC'' ВИСОКА ПОСЛОВНО‐ТЕХНИЧКА ШКОЛА У УЖИЦУ
закључен у Ужицу, дана _________________ 2015. године између:
1. ВИСОКЕ ПОСЛОВНО‐ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У УЖИЦУ, Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице,
кога заступа проф. др. Нада Недовић, директор, ПИБ: 101623886; (у даљем тексту:
наручиоц) са једне стране,
и
2. ___________________________________________________________________ из __________________________________
ул. _______________________________________________, бр __________, са ПИБ‐ом ____________________________,
матичним бројем ____________________ ,са бр. т.р. _____________________________________________________
код _____________________________________________ (банке), које заступа _______________
__________________ ______________________________ као извршиоца посла (у даљем тексту:
понуђач), с друге стране.
Основ уговора:
ЈН Број:. ТЕМПУС 2‐2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
На основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/12), поступак набавке опреме која је предмет овог
уговора није се спровео према одредбама Закона о јавним набавкама јер се
набавка опреме финансира по основу међународног споразума. Поступак набавке
опреме који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са
Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус
пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларија у Београду.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за п а р т и ј у 1 2 . з а Темпус
пројекат Establishing and capacity building of the Southern Serbian‐Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (у даљем тексту: опрема),
у свему према документацији и понуди понуђача број _____
од
_____2015.
године, која чини саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 20 дана од дана закључења Уговора.
Члан 3.
Место испоруке опреме је Пословна зграда н а р у ч и о ц а у Ужицу у складу
са расподелом из техничке спецификације (ВИСОКА ПОСЛОВНО‐ТЕХНИЧКА ШКОЛА У
УЖИЦУ, Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице).
Члан 4.
Понуђач је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном 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.
Понуђач је дужан да преда детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Члан 5.
Понуђач је дужан да наручиоца благовремено обавести о свим
непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке
у року из члана 2. овог уговора.
Понуђач је дужан да наручиоца писменим 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.
Члан 6.
Наручиоц се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у
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количини предвиђеној овим Уговором. Наручиоц ће једнострано раскунути
уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављен посао,
уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача.
Евентуалне приговоре на опрему наручиоц је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна цена за партију 12. без ПДВ‐а је _________________, динара и словима
(______________________________________________), а са ПДВ‐ом _____________________________ динара, и
словима (________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.
Рок за плаћање је до 30 дана од дана издавања предрачуна, од стране понуђача.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да наручиоцу, одмах по потписивању Уговора достави
предрачун са ценом добара без ПДВ‐а, са исказаним ПДВ‐ом и укупним износом
набавке са ПДВ‐ом.
На основу предрачуна наручиоц ће извршити ослобођење од ПДВ‐а у
надлежном Министарству.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ),
ће доставити понуђачу 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.
Наручиоц ће извршити плаћање опреме понуђачу по окончању испоруке, у
року од 30 дана од дана пријема фактуре.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Понуђач се обавезује да за испоручену опрему обезбеди:
‐ гаранцију, односно потпуну функционалност и квалитет делова опреме и опреме
у целини, у временском трајању утврђеном у понуди,
‐ потпуну компатибилност опреме са светским стандардима, као и да опрема, у
моменту испоруке, буде нова и тестирана, према свим карактеристикама наведеним у
понуди понуђача и без недостатака у материјалу и изради;
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‐ обезбеђене потребне резервне делове, на нивоу компатибилности, у гарантном
периоду, који ће се набављати према потребама наручиоца.Гарантни рок за све ставке
из понуде, почиње да траје од момента. потписа записника о примопредаји.
Члан 10.
Понуђач се обавезује да, у гарантном року, започне са оправком или заменом и
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака од стране
наручиоца.
Уколико понуђач не приступи отклањању кварова и недостатака, у року од 5 (пет)
дана од дана пријема обавештења за отклањање недостатака, наручилац има право да
сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и да рачун
о насталим трошковима испостави понуђачу, без губитка гаранције.
Трошкове поправке у гарантном периоду сноси понуђач.
На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок
од дана извршене поправке или замене.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у
гарантни рок тј. гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске
опреме.
Члан 11.
Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи
у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила, понуђач се
обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од
укупне вредности уговорених добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако
одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне вредности опреме.
Уговорну казну наплаћује гаранцијом за добро извршење посла, такође ову
гаранцију употребљава у случајевима да је дошло до делимичне испоруке робе, с
тим да обавеза испоруке опреме остаје на снази. У случају да одустане у
одређеном тренутку наручиоц се наплаћује из гаранције и по интерним
процедурама спроводи нови поступак за одабир најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Понуђач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за
кашњење у испоруци опреме и то само у случајевима више силе која је
недвосмислена и у писаној коресподенцији доказива, у случају да на било који
начин наручиоц сумња у веродостојност образложења има право да активира
гаранцију максимално до процента дефинисаног у члану 11. Уговора.
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Члан 13.
Уколико је због кашњења понуђача у испоруци опреме претрпео штету која
је већа од износа уговорне казне, наручиоц може да, уместо уговорне казне, од
понуђача захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да
захтева и разлику до пуног износа претрпљене штете.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Понуђач се обавезује да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења
којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:
бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Продавац је обавезан да достави наручиоцу, гаранцију за добро извршење
посла на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ‐а. Гаранција мора
бити безусловна неопозива и платива на први позив без приговора.
Рок важења гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока за
извршење свих уговорених обавеза. Ако се у року реализације уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност гаранције.
Гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то бланко,
соло меницу са меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје као гаранција за отклањање
грешака у гарантном року и издаје се у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ‐а.
Рок важења гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Купац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у складу са чланом 10.
Члан 16.
Понуђач овлашћује наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге
трошкове наплати из средстава обзбеђења из члана 14. овог уговора, у висини од
највише 10% од вредности из члана 7. Уговора тј. из члана 15. овог уговора, у
висини од највише 5% од вредности из члана 7. уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Наручиоц има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- блокаде текућег рачуна понуђача,
- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди понуђача
- уколико се накнадно утврди да је понуђач презентовао нетачне
податке и документацију или предузео било коју другу преварну радњу и
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у
Ужицу.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
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