Република Србија
Висока техничка школа
Број: 422
Број набавке: Еразмус+ 2/2019
Датум: 18. 11. 2019.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 za 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

НАБАВКУ ОПРЕМЕ
НА ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТУ -TRAFSAF
Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum
Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies (TRAFSAF) 598551EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
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 подизвођачу
VIII 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 набавку опреме на ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТУTRAFSAF
Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation
And Development Of Undergraduate And Master Studies (TRAFSAF) 598551-EPP-1-2018-1XK-EPPKA2-CBHE-JP
Предмет набавке је набавка рачунарске опреме и софтвера за потребе Високе техничке
школе струковних студија у Нишу, на ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТУ.

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.vtsni.edu.rs и на порталу за јавне набавке
www.javne-nabavke.com HYPERLINK "http://www.javne-nabavke.com/" HYPERLINK
"http://www.javne-nabavke.com/"
HYPERLINK
"http://www.javne-nabavke.com/"
HYPERLINK "http://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 8 дана од дана објављивања на порталу за јавне
набавке
www.javne-nabavke.com
HYPERLINK
"http://www.javne-nabavke.com/"
HYPERLINK "http://www.javne-nabavke.com/" HYPERLINK "http://www.javne-nabavke.com/"
HYPERLINK
"http://www.javne-nabavke.com/"
HYPERLINK
"http://www.javnenabavke.com/", и н а веб сајту Високе техничке школе у Нишу, односно до 29. 11.
2019.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.
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: Високе техничке школе струковних студија,
Александра Медведева 20, 18000 Ниш, у запечаћеној коверти, са назнаком: "Понуда за
набавку опреме на ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТУ-TRAFSAF - не отварати".
На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и
презиме особе за контакт и број телефона.
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Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека рока за подношење
понуда, односно 29. 11. 2019. 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.

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 набавке опреме на
ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТУ -TRAFSAF, припремила упутство за спровођење набавке
опреме.
У оквиру пројеката ЕРАЗМУС+ 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 чији је однос цене и квалитета најбољи.
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ

Предмет понуде је: набавка опреме и софтвера за потребе Високе техничке
школе струковних студија у Нишу.
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда која се подноси мора 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
обрасци 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
Наручилац, 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.
Наручилац 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:.
• авансно плаћање 50% укупног износа (без ПДВ-а) по потписивању Уговора,
• исплата 50% (без ПДВ-а) укупног износа 7 дана након испоруке
РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Рок завршетка испоруке 90 дана.

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.
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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:
• 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,
• одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди,
• 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 Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде,
најкасније 2 (два) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да одмах по пријему 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.
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 email 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.
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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 права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.
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 3 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 није обликована у партије.

7

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Услов при достављању понуде
1. Авансно плаћање
Плаћање ће се вршити авансно у износу од 50% од укупне уговорене вредности без пореза
на додату вредност, одмах по потписивању Уговора а преостали износ у року од 7 дана од
дана испоруке опреме и софтвера.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да, приликом закључења
уговора, Наручиоцу достави банкарску гаранцију за аванс ("неопозиву","безусловну" и
"наплативу на први позив и без права приговора") као средство финансијског обезбеђења
за аванс у износу 50% укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату
вредност). Период важности гаранције мора бити идентичан периоду важности рока
испоруке од 90 дана. Наведену банкарску гаранцију понуђач је у обавези да достави у
оригиналу или у било којој другој форми која ће испунити све суштинске захтеве наведене
у датом обрасцу односно у конкурсној документацији.
Банкарску гаранцију за аванс Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач: не
испоручи захтевана добра у року и на начин предвиђен понудом и конкурсном
докумeнтацијом.
Банкарска гаранција за аванс ће бити враћена добављачу (изабраном понуђачу) на основу
његовог писаног захтева, а након извршене испоруке опреме и софтвера у целости.

Услов по испоруци добра.
2 .Гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач је у обавези да по испоруци и фактурисању предметне опреме
достави неопозиву банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року на износ од 5
% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити
најмање 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока. Ако се у току реализације уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност банкарске
гаранције. Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив
без приговора. Наручилац ће уновчити банкарску 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 након писаног
изјашњавања тј. тражења да се квар отклони у року од 10 дана од дана слања истог понуђачу.
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.
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МЕСТО ИСПОРУКЕ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
Александра Медведева 20. 18000 Ниш
УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗЦА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део документације.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу 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 2 (два) 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. Све
измене и допуне, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року,
представљају саставни део конкурсне документације.
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, са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, 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.
Адреса за слање понуда:
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Александра Медведева 20.

са назнаком:
„Понуда за набавку опреме на пројекту ERASMUS+ - TRAFSAF - НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
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.
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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 ERASMUS+ - TRAFSAF, 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 . 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
Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum
Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies (TRAFSAF) 598551EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Naziv proizvoda

Količina karakteristike

r.br

1.

Profesionlani
etilometar za
brzu i preciznu
detekciju
koncentraicje
alkohola u krvi,
sa 1000 usnika
S-tipa

1

Rad u sledećim modovima:
Aktivni mod, pasivni mod, brzi mod za
osobe sa plućnim bolestima, mod
skeniranja i mod za osobe sa alkoholom u
ustima
Merni opseg: 0,00 do 5,50 ‰ BAC
Merne jedinice: ‰ i mg/l
Temperaturni opseg rada: -10 ℃ do +50
℃
Interfejs uređaja: USB
Tip senzora: Elektrohemijska ćelija za
profesionalnu upotrebu
Displej: Grafički LCD u boji, sa
pozadinskim osvetlјenjem
Zvučna indikacija: Različita pri
konzumiranom alkoholu i bez
konzumacije alkohola
Interna memorija: Minimalno 35000
zaštićenih zapisa izmerenih vrednosti sa
datumom, vremenom, serijskim brojem
uređaja, brojem testa, korišćenim načinom
merenja i statusom kalibaracije
Jezici menija: Srpski i engleski
Garancija: 2 godine
Obavezna prateća oprema: punjiva
litijumska baterija (originalno od
proizvođača), punjač kućni (220V), auto
punjač (12V), rezervni komplet alkalnih
baterija, prenosni kofer od tvrde plastike,
upustvo za uotrebu na srpskom jeziku,
USB kabal i PC softver za prebacivanje
podataka na računar i eksportovanje u
Excel fajl.
Kalibracija i overa uređaja žigom
Direkcije za mere i dragocene metale za
prvih godinu dana uračunata u cenu

vrednost u
dinarima (bez
PDV-a)

- Školske kartice vozača – 2 kom
- Školska kartica prevoznika (preduzeća) –
1 kom
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2.

SIMULATORDigital
tachograph
DTCO 3.0 VDO

1

- Školska kartica nadzornog organa – 1
kom
- Školska kartica tehničara u radionici za
tahografe – 1 kom
- Kabl za napajanje simulatora – 1 kom
- Osigurači – 1 komplet
- Kutija termo rolnica VDO (u kutiji se
nalaze 3 rolnice) – 1kom
Uputstvo na sprpskom jeziku Garancija 2
godine.
Displej: alfanumerički 2x16 PLED ili
LCD sa pozadinskim osvetljenjem
Merenje ubrzanja i usporenja u
longitudinalnom i laterlanom pravcu
Opseg: -5.0...+5.0m/s2 do
-20.0...+20.0m/s2
Rezolucija: 0.0021m/s
Akviziciona učestansot: 200 Hz do 25 Hz

3.

XL metar
uredjaj za
merenje
usporenja i
ubrzanja u
realnim
uslovima
XL METER ™
PRO DELTA
EXPERT

Kapacitet smeštanja rezualta merenja (200
Hz) 1x80 s + 2x40 s (5x40 s + 3x80 s)
1

1

4.

Ručni laserski
merač brzine

PC konekcija: RS-232, USB
Dimenzije (HxWxD): 50x97x110 mm
Podrška engleski /nemački jezik
Uputstvo za upotrebu na srpskom ili
engleskom jeziku
Napajanje 6-18 V
Baterija 4AA tip
Garancija: 1 godinu
• Dimensions:
20 cm H x 17 cm L x 7 cm W
• Housing material:
Anodized aluminum
• HUD cover material:
Anodized aluminum
• HUD display:
Multi-line display with 4 user- selectable aiming
sights
• Handle material:
High impact ABS plastic
• Lens material:
High-quality coated glass optics
• Internal optics housing:
Cast aluminum
• Power:
4 AA alkaline batteries or
4 AA rechargeable batteries or USB to 12VDC
power adapter
Rear panel display:
Backlit LCD touchscreen
Screen Dimensions:
7 cm diagonal (400 x 240 pixels)
Acquisition time:
0.3 seconds
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Range:
3 m to 2 .4 km
Range accuracy:
± 15 cm
Speed range:
16 to 320 kph
Speed accuracy:
± 1 kph
Operating temperature:
-30 to 60°C
Operating modes:
Obstruction/Weather
Eye safety:
Class I laser product complies with 21CFR
1040.10 and 1040.11 and EN 60825 Class I
• Shoulder stock
• Carrying case

• 8 rechargeable batteries and charger
• USB cable
• 12 VDC power cord

Camera, 4MP
IR Fixed
Network
BulletCamera
wireless

5.

4

4.0 IR IR Fixed Mrežna Bullet Kamera,
1/3" Progressive Scan CMOS
Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps
Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2; AGC
ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30
metara, IR cut filter Interfejsi: 1x RJ45, 1x
integrisan mikrofon, integrisan slot za sd
karticu do 128gb kapaciteta, reset dugme
Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,
SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP,
Bonjour
Mrežni standardi: ONVIF(PROFILE
S,PROFILE G), ISAPI
Video kompresija: H.265+, H.265,
H.264+, H.264
Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,
domet do 50m
Smart mogućnosti: Regija interesa
Alarm: Detekcija pokreta,
Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa
mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD
greške
Ostale karakteristike: DWDR, 3D DNR,
BLC, D/N, ROI,
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W;
Radna temperatura i nivo zaštite:
-30 ºC do 60 ºC, IP66
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6.

Camera,
GOPRO
HERO7
BLACK, 12 MP
+Micro SD 128
GB+ Dual
charger +
Battery

Foto camera
NIKON D7200
18-300mm
F3.5-6.3G

1

1

7.

Notebook
računar

3

8.

Dimenzije i težina: 69,7 x 67,9 mm x
171,4 mm, Težina 372g
Vidno polje: Horizontalno: 100°,
Vertikalno: 55°,
Apps za iOS i Android sa obaveštenjem o
kretanju u zoni osmatranja
Uputstvo za upotrebu na srpskom ili
engleskom jeziku
Garancija: 2 godine
Obavezna oprema uz svaku kameru:
Nosač za kameru podesivog prečnika od
67 mm do 127 mm I univerzalna metalna
razvodna kutija za smestanje kablova i
napajanja za kameru.
CMOS senzor
Dijagonala ekrana: 2"
Maksimalna rezolucija snimanja:3840 x
2160 (4K)
Maksimalna rezolucija fotografija:12 MP
Wi-Fi opcija
GPS
Garancija: 2 godine
CMOS senzor 24.1 Mpixela,. ISO 25600
Autofokus – više od 50 tačaka,
Full HD , sa mogućnošću kontinuiranog
autofokusa, ručnim podešavanjem
ekspozicije, i sa ugradnim stereo
mikrofonom.
Mogućnost snimanja na 60i, 50i, 30, 25,
24 slike/s.
HDMI izlaz sa rezolucijomo od 720p 60
slika/s.
Uputstvo na srpskom jeziku
Garancija 2 godine
Model procesora: Intel® Core™ i5
Dijagonala ekrana: 15.6"
HDD: 1TB HDD
RAM memorija: 8GB
Tastatura/miš: Logitech USB tastatura
(serbian) i USB miš Operativni sistem:
Windows 10 Pro 64-bit Eng
Ostali softver: MS Office Home and
Business 2019 Eng
Garancija: 2 godine.

1
9.

Software
Synchro 10
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10.
11.

Software Parkero 3.1.2
Upgrade PC
Crash sa 10.2
na 12.0

1
1
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 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.
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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 који ће извршити
подизвођач:

2)

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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Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum
Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies (TRAFSAF) 598551EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
Р.
Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Назив опреме

Кол.

Profesionlani etilometar za brzu i
preciznu detekciju koncentraicje alkohola
u krvi, sa 1000 usnika S-tipa
SIMULATOR-Digital tachograph DTCO
3.0 VDO
XL metar uredjaj za merenje usporenja i
ubrzanja u realnim uslovima
XL METER ™ PRO DELTA EXPERT
Ručni laserski merač brzine
Camera, 4MP IR Fixed Network
BulletCamera wireless
Camera, GOPRO HERO7 BLACK, 12
MP
+Micro SD 128 GB+ Dual charger +
Battery
Foto camera NIKON D7200 18-300mm
F3.5-6.3G
Notebook računar

1

9. Software Synchro 10
10. Software - Parkero 3.1.2
11. Upgrade PC Crash sa 10.2 na 12.0

Јединична
Укупна
цена у РСД (без цена у РСД (без
ПДВ-а)
ПДВ-а)

1
1
1
4
1

1
3
1
1
1

УКУПНА ВРЕДНОСТ у динарима - без
обрачунатог пореза на додату вредност
УКУПНА ВРЕДНОСТ у динарима - са
обрачунатим порезом на додату
вредност
Рок испоруке добара
________ календарских дана од дана
закључења уговора.
Гарантни рок: (уколико су гарантни
__________________
месеци,
рокови различити за опрему уписати
примопредаје опреме.
интервал од – до)

Датум

М. П.

од

Понуђач
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Прилог уз понуду
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ
З а техничке карактеристике понуђене опреме довољно је доставити одштампане каталоге
на енглеском језику.
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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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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
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:
• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
• 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;
• Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
• 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);
• 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;

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
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:
• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
• 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;
• Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
• 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:
_____________________
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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;
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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
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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VIII МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ОПРЕМА ’’TRAFSAF'' ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
НИШУ
Основ уговора:
ЈН Број:. ЕРАСМУС+ 2/2019
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.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме з а ЕРАЗМУС+ пројекат
Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum
Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies (TRAFSAF)
598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP (у даљем тексту: опрема), у свему
према документацији и понуди понуђача број _____ од _____2019. године, која чини
саставни део овог Уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Рок испоруке опреме је 90 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).
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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.
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
без
ПДВ-а
је
_________________,
(______________________________________________),
а
_____________________________
динара,
(________________________________________________).
Цена је фиксна.
Рок важења понуде је 30 дана.

динара
са
и

и

словима
ПДВ-ом
словима
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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 авансно 50% по потписивању
Уговора а 50% 7 дана након испоруке опреме.
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
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.
Сервис у гарантном року (отклањање квара) подразумева поправку/замену
неисправног рачунара/уређаја. Понуђач је дужан да од момента пријаве квара у
уговореном временском року (датом у обрасцу Понуде) отклони квар на
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рачунару/уређају заменом неисправног дела или достављањем адекватаног (по
перформансама) заменског уређаја (сервер, радна станица, лаптоп, штампач, HDD и сл.).
У случају доставе заменског рачунара/уређаја, понуђач је дужан да у року од 20 дана од
пријаве квара наручиоцу достави поправљен или испоручи нов рачунар/уређај.
Сервис подразумева и решавање проблема у раду Оперативног система и осталог
преинсталираног софтвера на рачунару (Office, ОЕМ софтвер) који није последица
неадекватног коришћења од стране корисника. Гаранција се односи на комплетан
хардвер рачунара/лаптопа/уређаја
„Next Business Day“ подршка: Након пријаве квара Продавцу, уколико се
проблем не може решити телефонским путем или путем апликације за даљински
сервис, Продавац шаље сервисера на локацију Kупца наредног радног дана ради
сервисирања пријављеног квара.
За компоненте/уређаје где је наведен произвођач и тип, понуђач може да понуди
еквивалентну (одговарајућу) компоненту/уређај истог произвођача, идентичног или
унапређеног техничког квалитета, уколико се захтевано не може наћи на тржишту.
Такође, понуђач може понудити еквивалентну (одговарајућу) компоненту/уређај
другог
произвођача.
У
случају
понуде
еквивалентне
(одговарајуће)
компоненте/уређаја потребно је приложити упоредну документацију понуђене и
захтеване компоненте где се јасно описно и/или квантитативно (нумерички изражено)
види да је компонента/уређај одговарајућег или напреднијег техничког квалитета у
односу на тражени. Уколико је приложена документација недовољна за доказивање
еквивалентности, наручилац ће током оцењивања понуда проверити да ли понуђена
компонента/уређај одговара минималним техничким захтевима Наручиоца, тј. да ли је
понуда, уколико нема битних недостатака, одговарајућа и прихватљива. Напомињемо
да ће се понуда свакако третирати као неодговарајућа ако понуђач није доставио
техничку документацију понуђене еквивалентне (одговарајуће) компоненте/уређаја.
Под упоредном документацијом се подразумева произвођачева техничка
спецификација и/или упоредни тестови перформанси (,,бенцхмарк,,) објављени на
wеб страницама компанија/лабораторија које се званично баве тестирањем рачунарске
опреме. Ако се нуди еквивалент захтеваног уређаја, довољно је одштампати техничку
спецификацију са интернет сајта произвођача и доставити је уз понуду. Наручилац
прихвата и техничке спецификације на меморандуму Понуђача, оверене потписом и
печатом, уколико се техничке спецификације не могу пронаћи на веб сајтовима
произвођача.
-У колони „Минимална захтевана спецификација“, описом траженог модела, дата
је и минимална техничка спецификација коју треба да задовољи понуђени
еквивалентни уређај.
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
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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.
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 чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да, приликом
закључења
уговора,
Наручиоцу
достави
банкарску
гаранцију
за
аванс
("неопозиву","безусловну" и "наплативу на први позив и без права приговора") као
средство финансијског обезбеђења за аванс у износу 50% укупне вредности понуде (без
урачунатог пореза на додату вредност). Период важности гаранције мора бити идентичан
периоду важности рока испоруке од 90 дана. Наведену банкарску гаранцију понуђач је у
обавези да достави у оригиналу или у било којој другој форми која ће испунити све
суштинске захтеве наведене у датом обрасцу односно у конкурсној документацији.
Банкарску гаранцију за аванс Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач:
не испоручи захтевана добра у року и на начин предвиђен понудом и конкурсном
докумeнтацијом.
Банкарска гаранција за аванс ће бити враћена добављачу (изабраном понуђачу) на
основу његовог писаног захтева, а након извршене испоруке опреме и софтвера у целости.

Члан 15.
Понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања
фактуре достави Купцу Средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и то банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року. Понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне
набавке преда купцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
30

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција
за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности
уговора, без ПДВ-а.
Рок важења банкарскe гаранцијe мора бити 30 (тридесет) дана дужи од
гарантног рока. Купац ће уновчити банкарску 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.
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.
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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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