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У складу са чланoм 7. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилима Европске комисије - Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency (EACEA), Упутством зa спровођење набавке у оквиру Темпус 

и Еразмус мундус пројеката, Мишљењем Управе за јавне набавке (број 011-00-68/10 од 

08.11.2010.године), Универзитет у Крагујевцу, партнер на пројекту број 530423-TEMPUS-1-

2012-1-UK-TEMPUS-JPCR "Studies in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS), 

којим руководи University of Birmingham, United Kingdom, сачинио је 

 

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за подношење понуда за обједињену набавку опреме, софтвера и литературе 

на ТЕМПУС пројекту 
"Studies in Bioengineering and Medical Informatics"  

Contract no  530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR  

(BioEMIS) 

Документација садржи:  

 

Поглавље Назив поглавља страна 

I Позив за достављање понуда 3-5 

II Општи подаци о набавци 6-7 

III Подаци о предмету набавке 8 

IV 

 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара,  

9-18 

 

V 

Услови за учешће у поступку набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

19-21 

VI Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона  

22 

VII Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. и 

76. Закона 

23 

VIII Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 24 

IX Упутство понуђачима како да сачине понуду 25-33 

X Образац понуде (за сваку партију), обрасци уз понуду и прилог уз 

понуду 

34-63 

XI Образац изјаве о прихватању услова из конкурсне документације 64 

XII Образац изјаве о независној понуди 65 

XIII Модел уговора 66-80 

XIV Образац трошкова припреме понуде 81 

XV Образац Менично овлашћење 82 
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I 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ  

ДОБАРА – ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА И ЛИТЕРАТУРЕ 

  ЗА ПОТРЕБЕ ПАРТНЕРА НА ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ  

"Studies in Bioengineering and Medical Informatics"  

Contract no  530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR  

(BioEMIS) 

 

Ред. б. набавке ТЕМПУС 1 / 2016 

 

1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

 

2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац 

 

3. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА:  www.kg.ac.rs 

 

4. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа у области високог образовања 

 

5. ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ:  ОБЈЕДИЊЕНА НАБАВКА која се спроводи у 

складу са чланoм 7. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилима Европске комисије - Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency (EACEA) и Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру 

Темпус и Еразмус мундус пројеката, а у вези са одредбама Грант Уговора о реализацији 

Темпус пројеката  "Studies in Bioengineering and Medical Informatics" Contract 

no  530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR (BioEMIS) 

6. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра 

 

7. ОПИС ПРЕДМЕТА: обједињена набавка добара – опреме, софтвера и литературе, и 

то по Партијама:  

Партија 1 – BioEMIS – Набавка рачунарске и пратеће опреме 

1. 1 BioEMIS Универзитет у Крагујевцу   

1.2 BioEMIS Универзитет одбране у Београду   

1.3 BioEMIS Универзитет у Нишу  

 
 

Партија 2 – BioEMIS Универзитет одбране у Београду - Набавка  камере и 

пратећег софтвера;  

Партија 3 - Набавка едукативног софтверског система 

3. 1 BioEMIS Универзитет у Крагујевцу   

3.2 BioEMIS Универзитет одбране у Београду;  

http://www.kg.ac.rs/
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Партија 4 -  BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка софтвера за 3Д 

пројектовање; 

Партија 5 -  BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка софтвера за обраду и 

процесирање облака тачака добијених оптичким скенирањем; 

Партија 6 -  BioEMIS Универзитет у Београду -  Набавка температурног 

контролера, за Скенирајући сондни микроскоп JSPM 5200 (JEOL); 

Партија 7 -  BioEMIS Универзитет у Београду -  Набавка 3Д штампача 

(лабораторијска опрема); 

Партија 8 -  BioEMIS Универзитет у Београду - Набавка допунског материјала за 

3Д штампач (лабораторијска опрема); 

Партија 9 - BioEMIS Универзитет у Нишу - Набавка ротационог стола за 4-осну 

глодалицу; 

Партија 10 - BioEMIS Универзитет у Нишу - Набавка ротационог стола за 3Д 

скенер; 

Партија 11 - BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка књига. 

Понуђач је дужан да назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 

одређене партије. У случају да понуђач доставља понуду за две или више партија, она 

мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

 

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:  

 

Наручилац је као критеријум за доделу уговора одредио „најнижа понуђена цена“ с 

обзиром да су утврђене техничке карактеристике опреме према квалитету који 

задовољава потребе Наручиоца. 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија понуда 

бираће се она понуда која има краћи рок испоруке. 

 

9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА: 

Конкурсна документација се може преузети лично или на интернет страници 

Наручиоца: www.kg.ac.rs 

 

10. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА  ПОНУДЕ: Понуђач понуду подноси непосредно или 

путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини 

http://www.kg.ac.rs/
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коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, име и презиме контакт особе и 

број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

 

Рок за подношење понуда је 20 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на интернет страници Наручиоца. 

Уколико последњи дан рока за подношење понуда истиче на дан који није радни, као 

последњи дан наведеног рока сматраће се први наредни радни дан до 12,00 сати. 

       Понуде приспеле после истека рока за достављање понуда неће се отварати и по 

окончању поступка отварања понуда, вратиће се неотворене понуђачу, са назнаком да 

су неблаговремене. 

 

Понуду доставити на адресу: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000    

Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за обједињену набавку добара – опреме, софтвера 

и литературе по ТЕМПУС Пројекту BioEMIS, број набавке: ТЕМПУС 1/2016   - 
НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца најкасније 

до 12.02.2016. године, до 12,00 сати. 

 

11. МЕСТО И ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно. 

Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, односно последњег дана 

рока за подношење понуда 12.02.2016. године, у 14,00 сати у просторијама наручиоца 

- Сала Сената, Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б. 34 000 Крагујевац. 

 

Уколико последњи дан рока за подношење понуда истиче на дан који није радни, 

понуде ће се отварати првог наредног радног дана у 14,00 сати. 

 

12. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварању понуда могу 

присуствовати овлашћени представници понуђача, са овлашћењем које је заведено код 

понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговореног лица понуђача, које ће 

предати Комисији за спровођене јавне набавке пре почетка отварања понуда. 

 

13. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: најкасније у року од 10 дана од дана отварања 

понуда 

 

14. КОНТАКТ: Лицa за контакт:  

Биљана Гужвић, за појашњења конкурсне документације 

Е - mail адреса : gbilja@kg.ac.rs  

Радослав Ерић, за техничка појашњења 

Е - mail адреса : era@kg.ac.rs  

телефон бр. 034/ 304-987, у времену од 9,00 до 14,00 сати. 
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II    

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  

 

1. Наручилац:  

Назив наручиоца: Универзитет у Крагујевцу  

Адреса: Ул. Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац  

Интернет страница: www.kg.ac.rs  

2. Врста поступка набавке 

Обједињена набавка која се спроводи у складу са чланoм 7. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилима Европске 

комисије - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) и Упутством зa 

спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус пројеката, а у вези са 

одредбама Грант Уговора о реализацији Темпус пројеката  "Studies in Bioengineering and 

Medical Informatics" Contract no  530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 

(BioEMIS). 

3. Предмет набавке број ТЕМПУС 1/2016 су добара, односно обједињена набавка опреме,  

софтвера и литературе, за потребе партнера на Пројекту, у складу са захтеваним 

карактеристикама датим у Техничкој спецификацији. 

  

Техничка спецификација предмета набавке дата је у делу конкурсне документације 

"Техничка спецификација" – поглавље IV стране од  9 до 18. 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци опреме, софтвера и 

литературе, а за потребе реализације Темпус пројеката  "Studies in Bioengineering and 

Medical Informatics" Contract no  530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 

(BioEMIS). 

5. Набавка је обликована у 11 (једанаест) партија.  

 

 

  

 

 

http://www.kg.ac.rs/
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6. Пропратни образац  

(читко попунити и залепити на коверти/кутији)  

 

датум и сат подношења: _________________________ 

(попуњава Писарница)  

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!  

ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

 ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА И ЛИТЕРАТУРЕ ПО ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ BioEMIS 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1 / 2016 

   

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ/Е ________________________ 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:  _____________________________________________________________ 

                                      (назив/пословно име и адреса Наручиоца)  

 

ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________________ 

                                (назив/пословно име Понуђача)  

АДРЕСА: ________________________________________________________  

број телефона: _________________________________  

број телефакса: ________________________________  

електронска адреса: ____________________________  

име и презиме лица за контакт: __________________________________________.  
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III  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет набавке број ТЕМПУС 1/2016 су добара, односно обједињена набавка  

софтвера, рачунарске опреме, ТВ и пратеће опреме, лабораторијске опреме, стручне 

литературе, за потребе партнера на Темпус пројекату бр. 530423-TEMPUS-1-2012-

1-UK-TEMPUS-JPCR "Studies in Bioengineering and Medical Informatics" 

(BioEMIS).  

2. Набавка је обликована у 11 (једанаест) партија, и то: 

Партија 1 – BioEMIS – Набавка рачунарске и пратеће опреме 

1. 1 BioEMIS Универзитет у Крагујевцу   

1.2 BioEMIS Универзитет одбране у Београду   

1.3 BioEMIS Универзитет у Нишу  

 
 

Партија 2 – BioEMIS Универзитет одбране у Београду - Набавка  камере и 

пратећег софтвера;  

Партија 3 - Набавка едукативног софтверског система 

3. 1 BioEMIS Универзитет у Крагујевцу   

3.2 BioEMIS Универзитет одбране у Београду; 

 
 

Партија 4 -  BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка софтвера за 3Д 

пројектовање; 

Партија 5 -  BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка софтвера за обраду и 

процесирање облака тачака добијених оптичким скенирањем; 

Партија 6 -  BioEMIS Универзитет у Београду -  Набавка температурног 

контролера, за Скенирајући сондни микроскоп JSPM 5200 (JEOL); 

Партија 7 -  BioEMIS Универзитет у Београду -  Набавка 3Д штампача 

(лабораторијска опрема); 

Партија 8 -  BioEMIS Универзитет у Београду - Набавка допунског материјала за 

3Д штампач (лабораторијска опрема); 

Партија 9 - BioEMIS Универзитет у Нишу - Набавка ротационог стола за 4-осну 

глодалицу; 

Партија 10 - BioEMIS Универзитет у Нишу - Набавка ротационог стола за 3Д 

скенер; 

Партија 11 - BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка књига. 
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IV  

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА 

по партијама 

 

 

Партија 1 – BioEMIS – Набавка рачунарске и пратеће опреме  
 

1.1 BioEMIS Универзитет у Крагујевцу  

 

Тип опреме Опис Кол 

Десктоп  рачунари - 

ТИП 1, или 

еквивалент тражених 

карактеристика 

CM K280 кућиште (RC-K280-KKN1); CM Elite Power 500W напајање bulk (RS-

500-PCAPI3-BU) 2Y; MB GA-Z97-HD3 rev.2.1; Core i7-4790 4-Core 3.6GHz 

(4.0GHz) Box; HDD 1TB 3.5" SATA III; Kingston DIMM DDR3 8GB 1600MHz 

KVR16N11/8BK; MSI nVidia GeForce GTX 750 Ti 2GB 128bit N750Ti-

2GD5/OCV1; GH24NSD1 DVD±RW црни bulk; Genius KM-110X USB US црна 

тастатура + USB црни миш; Genius HS-200C слушалице са микрофоном; 

3 

Монитор класе DELL 

LED TFT 23" S2340L 

IPS Full HD – ТИП 1, 

или еквивалент 

тражених 

карактеристика 

Дијагонала: 23" (16:9) Screen Size, Позадинско осветљење: LED, Резолуција: 1920 

x 1080 Resolution, Време одзива: 7ms Response Time, Осветљење: 250cd/m² 

Brightness, Контраст: (Static 1,000:1) Contrast Ratio, Динамички контраст: 

8.000.000 :1, Угао видљивости – Хоризонтално: 178°, Угао видљивости – 

Вертикално: 178°.  

3 

Десктоп рачунари – 

ТИП 2, или 

еквивалент тражених 

карактеристика 

RPC Kućište M10560X-BU01A 560W (CPCS-M10560X-BU01A); ASUS H81M-

R/C/SI; INTEL Core i3-4170 2 cores 3.7GHz Box; HDD 1TB 3.5" SATA III; Kingston 

DIMM DDR3 8GB 1600MHz KVR16N11/8BK; MSI nVidia GeForce GTX 750 Ti 

1GB 128bit N750Ti-1GD5/OC; GH24NSD1 DVD±RW црни bulk; Genius KM-110X 

USB US црна тастатура + USB црни миш; Genius HS-200C слушалице са 

микрофоном; 

10 

Монитор класе  

BENQ 21.5" GW2270 

LED – ТИП 2, или 

еквивалент тражених 

карактеристика 

Дијагонала: 21,5" (16:9) Screen Size, Позадинско осветљење: LED, Резолуција: 

1920 x 1080 Resolution, Време одзива: 5ms Response Time, Осветљење: 250cd/m² 

Brightness, Тип панела: TN, Угао видљивости – Хоризонтално: 178°, Угао 

видљивости – Вертикално: 178°, VGA(D-Sub): Да, P Подржаних боја: 16,7M. 
10 

DELL Inspiron 3543, 

или еквивалент 

тражених 

карактеристика 

15.6" Intel Core i7-5500U 2.4GHz (3.0GHz) 8GB; 1TB GeForce 840M 2GB 4-cell 

ODD црни 
2 

LENOVO IdeaPad 

YOGA 500, или 

еквивалент  тражених 

карактеристика 

Core i5-5200U 2.2-2.7GHz/3MB, 8GB DDR3L; Hybrid-500GB+8GB SSHD 14.0’’ 

FHD (1920x1080) TOUCH IPS AntiGlare; 1.0M NV-GF-920/2GB GigaLan WiFi 

Intel-3160 A/C HDMI USB3.0 2-1 BT4.0 NumPad 4cell + миш 
1 
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1.2 BioEMIS Универзитет одбране у Београду 
  

Тип опреме Опис Кол 

Десктоп  рачунари, 

или еквивалент 

тражених 

карактеристика  

RPC Кућиште M10560X-BU01A 560W (CPCS-M10560X-BU01A); ASUS H81M-

R/C/SI; INTEL Core i3-4170 2 cores 3.7GHz Box; HDD 1TB 3.5" SATA III; 

Kingston DIMM DDR3 8GB 1600MHz KVR16N11/8BK; MSI nVidia GeForce GTX 

750 Ti 1GB 128bit N750Ti-1GD5/OC; GH24NSD1 DVD±RW црни bulk; Genius 

KM-110X USB US црна тастатура + USB црно миш; Genius HS-200C слушалице 

са микрофоном; MICROSOFT Windows 10 Home 64bit Eng Intl OEM (KW9-

00139) 

4 

Монитор класе 

SAMSUNG LED TFT 

21.5" S22C150N Full 

HD, или еквивалент 

тражених 

карактеристика 

 

Дијагонала: 21.5", Позадинско осветљење: LED, Резолуција: 1920 x 1080 Full HD, 

Време одзива: 5ms, <осветљење: 200cd/m2, Контраст: 700:1, Динамички 

контраст: Mega ∞ DCR, Угао видљивости – Хоризонтално: 90°, Ugao Угао 

видљивости– Вертикално: 65°, VGA(D-Sub): Да, 

 
4 

Ласерски штампач 

EPSON AcuLaser 

CX17NF 

multifunctional laser, 

или еквивалент  

тражених 

карактеристика 

Тип: Ласерски колор 3-у-1 (штампач, скенер,копир), Формат штампе: A4, 

Резолуција штампе: 600dpi x 600dpi, Резолуција скенирања: 1.200dpi x 1.200dpi, 

Брзина штампе: 15ppm монохроматски, 12ppm у боји, Процесор: 295MHz, 

Меморија: 128MB, Дисплеј: монохроматски LCD, Повезивост: USB 2.0, Месечни 

обим штампе: 20.000 страна, Капацитет фиоке: 150 листова, Димензије: 410mm x 

389mm x 318mm, Маса: 10-15 kg, Ниво буке: 50dB 

4 

 

1.3 BioEMIS Универзитет у Нишу 
 

Тип опреме Опис Кол 

LENOVO IdeaPad 

YOGA  900, или 

еквивалент  тражених 

карактеристика 

8GB RAM минимално, Процесор минимално: два језгра (четири нити), Екран: 

минимално 13.3",IPS, Touch screen,Окретни екран, 13.3" QHD+ (3200 x 1800) 

IPS, HDD: минимално 256 GB tip: SSD, Windows 8.1 

1 

LENOVO IdeaPad 

YOGA 500, или 

еквивалент  тражених 

карактеристика  

8GB RAM, процесор: два језгра (четири нити), Екран: 14",IPS, Touch screen, 

Окретни екран, Резолуција 1920x1080, Windows 8.1  
6 

Телевизор TV 65" 3D 

SMART LED VOX 

65IWB65,1920x1080(Full 

HD), air mouse, или 

еквивалент  тражених 

карактеристика 

Телвизор: минимално 65", резолуција 1920x1080p, LED, HDMI, VGA, USB, 

SMART 
1 
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Партија 2 – BioEMIS Универзитет одбране у Београду - Набавка  камере и пратећег 

софтвера  
 

Тип опреме Опис Кол 

Камера са пратећим 

софтвером  

Canon EOS 1000D, 

или еквивалент  

тражених 

карактеристика 

Тип сензора и величина: CMOS, (22.2 X 14.8) mm, 3.28 cm2, Број сензорских 

фото детектора, број ефективних pixela: 10.5 x 106, 10.1 x 106, Величина слике 

(резолуција): 1936 x 1288, 2816 x 1880, 3888 x 2592, Сочива: Cannon EOS EF, EF 

S-Mount, ISO осетљивост:  Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, Минимално и 

максимално време окидања: 1/4000 sec, 30 sec, Модови блица: Auto,ON, Red-eye 

reduction, off, Компензација експозиције: -2 до +2 EV у 1/3 EV или 1/2 EV корака, 

Меморија: SD/SDHC/MMC картица. 

Софтверски пакет који садржи све потребне dll фајлове за комуникацију камере 

са PC рачунаром путем USB порта, као и фајлове EDSDK.h, EDSDKTypes.h и 

EDSDKErrors.h. Ови фајлови су саставни део C++ програмског језика, а за израду 

програма је коришћен Visual Studio 2008 и MFC окружење. 

EdsOpenSession – функција за успостављање конекције са камером, 

EdsCloseSession – функција за прекид конекције са камером, EdsDownload – 

преузимање фајла из камере, EdsDownloadEvfImage – преузима текући снимак са 

камере, EdsGetImage – преузимање слике из камере, EdsSaveImage – чување 

слике. 

1 

 
 

Партија 3 - Набавка едукативног софтверског система 

 

3.1 BioEMIS Универзитет у Крагујевцу  

 

Тип опреме Опис Кол 

 

Едукативни 

софтверски систем из 

хумане физиологије 

подесан за рад у 

Windows 

оперативном систему 

 

Biopac BSL Ultimate 

System, Windows, или 

еквивалент 

одговарајућих 

карактеристика 

 BSL 4 Software (Lessons and PRO) 

 BSL Laboratory Manual MANBSL4 

 Searchable PDF Manuals and Tutorials (BSL PRO, Instructor’s Guide, Answer 

Key, etc.) 

 MP36 Data Acquisition Unit with USB Cable, DC Adapter (110V/60Hz or 

220V/50Hz) & Cord (US or Euro) 

 2 x Electrode Lead Sets - SS2LB 

 Disposable Electrodes (100/pk) - EL503 

 Abrasive Pads (10/pk) - ELPAD 

 Air Flow Transducer - SS11LA 

 Disposable Bacterial Filters (10/pk) - AFT1 

 Disposable Mouthpieces (10/pk) - AFT2 

 Disposable Noseclips (10/pk) - AFT3 

 Calibration Syringe - AFT6A 

 EDA (GSR) Lead - SS57L 

 EDA (Isotonic Gel) Electrodes - EL507 

 Pulse Plethysmograph Transducer - SS4LA 

 Respiratory Effort Transducer - SS5LB 

 Temperature Transducer - SS6L 

 Surgical Tape - TAPE1 

1 
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 Pushbutton Hand Switch - SS10L 

 Headphones - OUT1 

 Colored Paper - PAPER1 

 Pressure Transducer - SS13L 

 Force Transducer - SS12LA 

 BSL Stimulator - BSLSTM 

 Human-safe Stimulating Probe - HSTM01 

 Electrode Gel - GEL1 

 Blood Pressure Transducer - SS19L 

 Stethoscope - SS30L 

 Hand Dynamometer - SS25LA 

 Multi-Lead ECG Cable - SS29L 

 
 

3.2 BioEMIS Универзитет одбране у Београду 
 

Тип опреме Опис Кол 

Едукативни  систем 

из хумане 

физиологије са 

пратећим софтвером 

и аквизиционом 

јединицом, подесан за 

рад у Windows 

оперативном систему 

 

BSL HUMAN 

PHYSIOLOGY - WIN 

- BSLHPY-W, или 

еквивалент 

одговарајућих 

карактеристика 

Подесан за извођење наставе из физиологије у области кардиоваскуларног 

система, респирације, мишићне функције, физиологије централног, периферног и 

аутономног нервног система као и физиологије напора. Подесан за извођење 

динамичких експеримената. Могућност истовремене или накнадне анализе 

података, применом софистицираних алгоритам система које обезбеђују 

секвенцијалну анализу примарних физиолошких сигнала. 

Компоненте система: 

Адекватни софтвер који омогућава извођење најмање 25 или више наставних 

јединица из следећих области: 

- Мишићни систем: стандардни и интегрисани ЕМГ, регрутовање моторних 

јединица и замор, ЕМГ, контракције/активно учење, фацијални ЕМГ, 

електрогастрограм, мишићне биоповратне везе.   

- Кардиоваскуларни систем: компоненте ЕКГа, Einthovenov закон, одводи I, II и 

III, крвни притисак/Короткови тонови, срчани тонови/срчани циклус, рефлекс 

роњења/активно учење, сигнали EKГa, варијабилност срчане фреквенције. 

- Респираторни систем: Плућна функција: волумени и капацитети, брзина плућних 

протока: FEV i MVV 

- Неурофизиологија: EEГ релаксација/мождани ритам, аљлфа ритам у 

окципиталној зони, покрети ока-сакаде и фиксација, асиметрија хемисфера, 

електроокулограм-сакаде и премештање, визуелно праћење vs. имагинација, 

фиксација ока у току читања, фиксација ока у току посматрања слике. 

- Биомедицинско инжењерство:  инжењерско филтрирање у биомедицини и брза 

Фуријеова трансформација  

Кључ питања и упутство за извођење лабораторијског рада 

Аквизациона јединица (USB) са DC адаптером (220V/50Hz) и каблом (Euro). 

Потребно је да се аквизициона јединица састоји од четвороканалног система за 

прикупљање података који има унутрашњи микропроцесор за контролу 

прикупљених података и комуникацију са рачунаром. Неопходно је да јединица 

преузме долазеће сигнале и претвара их у дигиталне сигнале који се процесирају 

помоћу рачунара. Јединица треба да има најмање четири аналогна   “input” канала, 

од којих једна треба да буде повезана са рачунаром и електродама, трансдјусерима 

и/или I/O уређаји морају да буду повезани са аквизиционом јединицом.  

Припадајуће компоненте за подржавање едукативног процеса: 

- 2 сета електрода 

1 
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- Једнократне електроде (100/пак.)   

- Абразивни јастучићи (10/пак)   

- Ручни динамометар   

- Манжетна трансдјусер   

- Електронски стетоскоп трансдјусер     

- Проток ваздуха трансдјусер     

- Калибрациони шприц 

- Једноктратни бактеријски филтери (10/пак)   

- Једнократни пискови (10/пак)   

- Једнократни носни затварачи (10/пак) 

 
 

Партија 4 -  BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка софтвера 3Д 

пројектовање 
 

Тип опреме Опис Кол 

Софтвер CATIA DIC 

V5, или еквивалент 

одговарајућих 

карактеристика 

 

Тражени сфотверски модули: ASD CATIA - ASSEMBLY DESIGN 2 

Product, CD1 CATIA - Instant Collaborative Design 1 Product, CO1 CATIA - 

OBJECT MANAGER 1 Product, COM CATIA - OBJECT MANAGER 2 

Product, FMP CATIA - FUNCTIONAL MOLDED PARTS 2 Product, FSK 

CATIA - FREESTYLE SKETCH TRACER 1 Product, FSS CATIA - 

FREESTYLE SHAPER 2 Product, GDR CATIA - GENERATIVE DRAFTING 

2 Product, GPS CATIA - GENERATIVE PART STRUCTURAL ANALYSIS 

2 Product, GSD CATIA - GENERATIVE SHAPE DESIGN 2 Product, ID1 

CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product, IG1 CATIA - IGES 

INTERFACE 1 Product, IMA CATIA - Imagine & Shape 2 Product, KIN DMU 

KINEMATICS SIMULATOR 2 Product, LMG CATIA - LATHE 

MACHINING 2 Product, NCG CATIA - NC MANUFACTURING REVIEW 2 

Product, PDG CATIA - PART DESIGN 2 Product, PHS PHOTO STUDIO 2 

Product, PLO CATIA - PLANT LAYOUT 1 Product, PMG CATIA - 

PRISMATIC MACHINING 2 Product, PSO Photo Studio Optimizer 2 Product, 

RTR REAL TIME RENDERING 2 Product, SMD CATIA - SHEETMETAL 

DESIGN 2 Product, SMG CATIA - 3 AXIS SURFACE MACHINING 2 

Product, SPA DMU SPACE ANALYSIS 2 Product, SR1 CATIA - 

STRUCTURE DESIGN 1 Product, TL1 CATIA - STL RAPID 

PROTOTYPING 1 Product 

Туторијал:DLC companion – Help 

ОПИС: CATIA DIC Академска лиценца софтвера за 3Д пројектовање, 

намењена студентима, верзија V5R21 или еквивалент. Поседује све 

могућности 3Д пројектовања, додељене академском нивоу у софтверу. 

Лако поновно коришћење стандардних делова и делова раније урађених. 

Потпуна компатибилност са постојећим системом, учитавање и извоз 

података у његовом природном формату (CATIA V5), Поседовање 

стандардних формата: DXF, DWG, IGES, STEP. 

Софтвер + једногодишње лиценце за 24 јединицa. 

24 
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Партија 5 -  BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка софтвера за обраду и 

процесирање облака тачака добијених оптичким скенирањем 
 

Тип опреме Опис Кол 

Софтвер Geomagic 

Design X, или 

еквивалент 

одговарајућих 

карактеристика 

 

 Софтвер за рад/уређивање прикупљених података, 

 Прикупљање 3Д података, 

 Процесирање полигон површина, 

 Креирање NURBS површина, 

 Анализа разлике између скенираних података и CAD података или само 

између скенираних података, 

 Потпуна интеграција са скенерима за снимање, 

 Подржава увоз више од 60 формата података укључујући полигоне, облаке 

тачака и CAD податке, 

 Напредно обрађивање комплексних мрежа и усклађивање података облака 

тачка, 

 Једноставна употреба алата за рад са мрежама, нпр. брзо попуњавање 

отвора, оптимизација, добијање глатких површи,  

 Аутоматско екстраховање запреминских модела и површина директно са 

3Д скенираних података, 

 Брзо креирање запремина и површина, 

 Подржава извоз података у водеће CAD системе, 

 Подржава свеобухватни извоз неутралних CAD или полигон података. 

1 

 

Партија 6 -  BioEMIS Универзитет у Београду -  Набавка температурног контролера, 

за Скенирајући сондни микроскоп JSPM 5200 (JEOL) 
 

Тип опреме Опис Кол 

Лабораторијска 

опрема- 

Температурни 

контролер за 

Скенирајући сондни 

микроскоп- JSPM 

5200 (JEOL)  

TM –TC-LS-355 

Temperature controller 

for Scanning probe 

microscope for JEOL 

JSPM 5200, или 

еквивалент, 

комбатибилан са 

наведеним 

микроскопом (JSPM 

5200, JEOL)  

 

Teмпeрaтурни кoнтрoлeр мoрa читaти тeмпeрaтуру сeнзoрa, кojи су угрaђeни у 

носач (holder) за загревање узорака (TM-24072), као и носач (holder) за хлађење 

узорака (TM-24082(ACLD3)), наведеног скенирајућег сондног микроскопа (JSPM 

5200, JEOL)  

Температурни контролер мора контролисати тeмпeрaтуру oбa носача (у опсегу од 

+500 ˚C до -143 ˚C)  

Остале катрактеристике:  

Ниска тeмпeрaтурнa спoсoбнoст 300mK (сa oдгoвaрajућим сeнзoрoм).  

Teмпeрaтурнa стaбилнoст 0,1 ˚C  

LCD eкрaн  

Двa улaзa зa сeнзoр; двa кoтрoлнa излaзa; два рeлeja и двa aлaрмa зa свaки улaз 

(висoки и ниски)  

Moрa имaти дигитaлни PID кoнтрoлeр  

Снaгa грејања: 50W + 25W  

USB интeрфejс; IEEE 488.2 интeрфejс; AC 220V, 50 Hz  

Димeнзиje: 217 mm x 90 mm x 317 mm; Teжинa: 5,1 kg  

CE сeртификaт, RoHS  

Гaрaнтни рoк: 12 мeсeци  

Додатни делови:  

Сeт кaблoвa зa систeм –хoлдeр зa хлађeњe – зa сeнзор и грејач; Сeт кaблoвa зa 

носач зa грејање узoркa – зa сeнзор и грејач; Кaбл зa нaпajaњe 220V AC, 50Hz; 

Упутствo зa рукoвaњe 

1 
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Партија 7 -  BioEMIS Универзитет у Београду -  Набавка 3Д штампача 

(лабораторијска опрема) 
 

Тип опреме Опис Кол 

Лабораторијска 

опрема- 3Д штампач  

ULTIMAKER 2 3D 

printer, или 

eквивaлeнт  

 

Teхнoлoгиja штaмпe: Fused filament fabrication (FFF)  

Рaднa зaпрeминa: 23 x 22,5 x 20,5 cm  

Рeзoлуциja слoja (пo Z oси): 20 - 200μm  

Прeцизнoст пoзициoнирaњa пo oсaмa:  

X oсa -12,5 μm,  

Y oсa -12,5 μm,  

Z oсa -5 μm  

Прeчник филaмeнтa: 2.85-3 mm  

Прeчник принт глaвe (млaзницe): 0.4 mm  

Брзинa штaмпe: 30 mm/1 - 300 mm/s  

Софтверски пакет  

Подржавани типови датотека: STL / OBJ / DAE / AMF  

Подршка за оперативне системе:  

Windows (XP 32 bit/7+)  

Ubuntu Linux (12.04+)  

Mac OS X (10.6 64bit +)  

Волтажа: AC INPUT 100 - 240 V, 50 - 60 HZ  

Снага: max 220W  

Рaд бeз рaчунaрa: преко SD-card USB (firmware)  

WiFi (Doodle3D WiFi-Box)  

Димензије рама: X 35.7 cm; Y 34.2 cm; Z 38.8 cm  

Максималне радне димензије: X 49.2 cm; Y 34.2 cm; Z 55.8 cm  

Тежина: 11.2 kg  

Температура млазница: 180 - 260 ˚C  

Грејна плоча: 50 - 100 ˚C  

Ниво буке при раду: 49 dBA.  

Гaрaнтни рoк: 12 мeсeци  

3 
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Партија 8 -  BioEMIS Универзитет у Београду - Набавка допунског материјала за 3Д 

штампач (лабораторијска опрема) 
 

Тип опреме Опис Кол 

Plastics filament PLA 

(Black) или 

еквивалент, 

компатибилан са 

одговарајућим 3Д 

штампачем 

Биодеградабилни полимер  

Ниска тачка топљења  

Боја: црна, непровидан  

Тежина: 0.75kg  

Пречник: 2.85 mm  

Дужина: 90m  

20 

Plastics filament ABS 

(Black) или 

еквивалент, 

компатибилан са 

одговарајућим 3Д 

штампачем 

Боја: црна, непровидан  

Тежина: 0.75kg  

Пречник: 2.85 mm  

Дужина: 90m  

20 

Plastics filament CPE 

(Transparent) или 

еквивалент, 

компатибилан са 

одговарајућим 3Д 

штампачем 

Боја: провидан  

Тежина: 0.75kg  

Пречник: 2.85 mm  

Дужина: 90m  

10 

Plastics filament CPE 

(White) или 

еквивалент, 

компатибилан са 

одговарајућим 3Д 

штампачем 

Боја: бела, непровидан  

Тежина: 0.75kg  

Пречник: 2.85 mm  

Дужина: 90m  

10 

Резервни вентилатори 

(Spare Parts Fan Pack) 

или еквивалент, 

компатибилан са 

одговарајућим 3Д 

штампачем 

Паковање вентилатора за хлађење главе принтера и електонике  5 
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Партија 9 - BioEMIS Универзитет у Нишу - Набавка ротационог стола за 4-осну 

глодалицу 
 

Тип опреме Опис Кол 

Додатак за глодалицу  

MDX-540  – 

ротациони сто за 4. 

осу - MDX-540 Rotary 

Axis Unit ZCL-540, 

или еквивалент 

одговарајућих 

карактеристика 

Ротациони сто за 4. осу 1 

 
 

 

Партија 10 - BioEMIS Универзитет у Нишу - Набавка ротационог стола за 3Д скенер 
 

Тип опреме Опис Кол 

EFFEBI (ThinkScan 

Solutions UK) HDI 

Advance R3 Rotary 

table 

Ротациони сто за скенирање, веза USB, синхронизација са скенером, омогућава 

аутоматско скенирање комплетног објекта  
1 

 
 

Партија 11 - BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка књига 
 

Аутор Наслов Кол 

 Shuo Li, João Manuel 

R. S. Tavares 

Shape Analysis in Medical Image Analysis (Lecture Notes in Computational Vision 

and Biomechanics) 
1 

Bodo 

Rosenhahn, Reinhard 

Klette, Dimitris 

Metaxas 

Human Motion: Understanding, Modelling, Capture, and Animation (Computational 

Imaging and Vision)  
1 

Milan Sonka, Vaclav 

Hlavac, Roger Boyle Image Processing, Analysis, and Machine Vision 1 

Alan B. Craig 
Understanding Augmented Reality: Concepts and Applications 1st Edition 1 

Pietro Caruso, Enzo 

Silvestri and Luca 

Maria Sconfienza 
Cone Beam CT and 3D imaging: A Practical Guide 1 

Otmar Scherzer 
Mathematical Models For Registration And Applications To Medical Imaging 1 
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Shawneen M. Gonzalez 
Interpretation Basics of Cone Beam Computed Tomography 1 

Jaecheol Koh 
CATIA V5-6R2014 Surface Design: A Step By Step Guide 1 

Tutorial Books CATIA V5-6R2015 Basics: Sketcher Workbench, Part Modeling, Assembly Design, 

Drafting, Sheet Metal Design, and Surface Design 
1 

 
 
 

Остали технички услови: 

У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких 

карактеристика и квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне 

техничке карактеристике такве опреме у датом Прилогу уз образац Понуде - 

„Техничке карактеристике“ ове документације и доставити одштампану 

спецификацију произвођача на српском језику. 

У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија 

ће донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци. 

Амбалажу у којој је испоручена опрема чува наручилац како би се у случају 

неисправности иста могла послати на сервис. 
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V   

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора o 

набавци опреме на ТЕМПУС пројекту.  

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА И ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 

1.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона  и 

додатни услови из члана 76. Закона 

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку набавке одређене Законом о 

јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са документацијом и 

позивом, у супротном, понуда се одбија. 
 

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,  

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре,  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,  

4) да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 располаже довољеним техничким и кадровским капацитетом;  

(да поседује једно доставно возило и да има најмање 3 запослена) 
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 1.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

1.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 

чланом 81. Закона  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 

(образац Изјаве дат у конкурсној документацији) којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре 

може да достави Потврду Агенције за привредне регистре да је уписан у Регистар 

понуђача или у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци о испуњености 

услова из чл.  75. ст. 1. од тач. 1) до тач. 4), јавно доступни. 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат у конкурсној документацији), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

Уколико се понуђач налази у Регистру понуђача није дужан да доставља на увид доказе који 

су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 

те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњавањем услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене 

у било којем од података у вези са испуњавањем услова, о тој промени писаним путем 

обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 
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VI 
ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА 

 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку обједињене  

набавке опреме, софтвера и литературе, број набавке ТЕМПУС 1/2016, испуњава све услове 

из чл. 75. и 76. Закона односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за 

предметну 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) 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); 

4) Понуђач располаже довољеним техничким и кадровским капацитетом, 

односно  поседује једно доставно возило и има најмање 3 запослена. 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________    

                                                      

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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VII 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ  

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________ у поступку обједињене  

набавке опреме, софтвера и литературе, број набавке ТЕМПУС 1/2016, испуњава све услове 

из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

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) 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:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VIII   

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач ________________________________________ у поступку обједињене набавке 

опреме, софтвера и литературе, број набавке ТЕМПУС 1/2016, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                     __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Обједињена набавка опреме се спроводи на основу Предлога упутства за спровођење 

набавки у оквиру пројеката Темпус и Ерасмус Мундус, који је сачинила Темпус 

канцеларија у Београду. 

С обзиром на то да се Темпус програм у Републици Србији спроводи на основу 

Финансијског споразума о учешћу у програмима Tempus, Erasmus Mundus i Youth in 

Action који се финансирају из ИПА, на набавку 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  (Грант  Агреемент)  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. 

Детаљно тумачење финансијера Темпус програма о набавкама дато је на страницама 

сајта Извршне агенције. 

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет 

и техничку документацију да на енглеском језику. 

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 

САЧИЊЕНА  

Обрасце и изјаве тражене у овој документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђач мора да попуни читко, а овлашћено лице их потписује и печатом 

оверава.  

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора који је саставни део ове 

документације попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе 

уговора. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу, 

који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 

понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење набавке, а који чини саставни део заједничке понуде. 

3. ПАРТИЈЕ  

Предметна набавка је обликована у 11 партијa.  

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целу партију.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије.  

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако 

да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

5. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000    

Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за обједињену набавку добара – опреме, софтвера и 

литературе по ТЕМПУС Пројекту BioEMIS, број набавке: ТЕМПУС 1/2016  - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније до 12.02.2016. године, до 12,00 сати. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ   

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни 

или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена 

понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за “обједињену набавку добара – опреме, 

софтвера и литературе по ТЕМПУС Пројекту BioEMIS, број набавке: ТЕМПУС 1/2016 

”. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 

накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, 

допуни или опозове своју понуду.  

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона, и то податке 

о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

4) понуђачу који ће издати рачун,  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 10 дана од дана пријема фактуре, потписане од стране 

овлашћеног лица Купца. 

По окончаној испоруци, плаћање ће се извршити у року не краћем од 10 дана на основу 

испостављене фактуре, односно рачуна и записника о пријему опреме, софтвера и 



          BioEMIS                                      УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ            

 

29 од 82 

литературе, који заједнички потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача, а којим је 

потврђена испорука опреме, софтвера и литературе. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 

10.2. Захтев у погледу рока  и места испоруке  

  

Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора. 

Место испоруке је по партијама, на следећим адресама: 

 

Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац 

 

Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1, 11000 Београд 

 

Универзитет одбране у Београду, Павла Јуришића Штурма бр. 1, 11000 Београд 

 

Универзитет у Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш 

 

 

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

 

10.5. Гарантни рок 

 

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета и исправности опреме као и софтвера у 

периоду који није краћи од наведеног рока у техничком опису производа. Гарнтни рок се 

исказује посебно за сваку позицију која се нуди. 

 

10.6. Сервисирање у гарантном року 

 

Понуђач је дужан да у гарантном року обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова 

на опреми, као и на софтверу. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача. 
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11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната цена предмета набавке, испорука, а у зависности од предмета набавке 

и монтажа, као и потребна обука. 

Укупна вредност понуде је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

Уколико понуду подноси понуђач који има седиште у другој држави, цена се може 

исказати и у еурима. 

 
12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
 

Гаранција за добро извршење посла  
Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да приликом закључења 

уговора достави Наручиоцу:  

 

бланко соло меницу са меничним писмом на износ од 10 % од укупне вредности понуде, 

која се предаје уз потписан уговор, као гаранцију за добро извршење посла. 

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 Купац, мањи 

износ од онога који је одредио Купац 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 (Наручиоца), предмет набавке – број набавке и 

назив набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима по 

средњем курсу НБС на дан потписивања уговора, са навођењем рока важности.  

 

Начин подношења: при закључивању уговора.  

Висина: 10% од укупне вредности понуде.  

Рокови: рок важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.  

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом, исте ће 

се сматрати неисправним и понуда ће се одбити. 
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13. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ 

 

Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде читко унесе тражене податке и попуни све ставке 

(елементе). 

Образац понуде мора бити исправно попуњен и оверен.  

Уколико образац понуде није исправно попуњен и оверен, понуда ће се сматрати 

неисправном. 

 

14.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА     

ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ 

 

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ред. бр. набавке: 

ТЕМПУС - 1/2016”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача.  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити рок од 3 дана да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу VIII 

конкурсне документације на страни 23). 

  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговарајућа, ако садржи 

неистините податке, или не одговара свим обавезним захтевима из ове документације. 

Понуда ће бити одбијена и ако је неприхватљива. 

 
 
21. ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 

 

Разматраће се све благовремене, исправне и одговарајуће понуде. 
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Уколико се приликом прегледа понуда уочи рачунска грешка, Комисија наручиоца ће 

обавестити понуђача и затражити да достави у писаној форми сагласност за исправку 

рачунске грешке. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана 

отварања понуда, и иста ће бити објављена на интернет страници наручиоца. 

Уговор о набавци ће закључити појединачно универзитети партнери на ТЕМПУС Пројекту 

са понуђачем којем је додељен уговор за одређену партију најкасније у року од 15 дана од 

дана објављивања на интернет страници наручиоца одлуке о избору.  

 

Понуђачи чије понуде нису прихваћене могу у року од пет радних дана од дана 

објављивања одлуке о избору да поднесу приговор на који мора бити одговорено у року 

од пет радних дана. Набавка се сматра завршеном након истека рокова дефинисаних за 

подношење и решавање приговора. 

 

Ако понуђач којем је додељен уговор о набавци одбије да закључи уговор, наручилац може 

закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће писаним путем 

обавестити све понуђаче. 
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Х 

          ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 

 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

Партија 1- BioEMIS Набавка рачунарске и пратеће опреме 
       
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

1.1 BioEMIS Универзитет у Крагујевцу 
 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без 

ПДВ-а 

стопа

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

1.2 BioEMIS Универзитет одбране у Београду 
 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без 

ПДВ-а 

стопа

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  
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1.3 BioEMIS Универзитет у Нишу 
 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без 

ПДВ-а 

стопа

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

 

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ (не може бити краћи од 10 дана по испоруци - 

пријему робе и достављеној фактури);  

 

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

 

Место испоруке: Франко купац;  

 

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година…. 
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(умножити по потреби) 

 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

 

 

Место и датум: 

________________________                       (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 

Партија 2 – BioEMIS Универзитет одбране у Београду – Набавка  камере и пратећег 

софтвера 
               

       
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ дана (не може бити краћи од 10 дана по испоруци 

- пријему робе и достављеној фактури);  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

 (умножити по потреби) 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 

 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 

Партија 3 – BioEMIS - Набавка  едукативног софтверског система 
               

       
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

3.1 Универзитет у Крагујевцу 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

3.1 Универзитет одбране у Београду 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ дана (не може бити краћи од 10 дана по испоруци 

- пријему робе и достављеној фактури);  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
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Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година…. 

(умножити по потреби) 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4 

Партија 4 – BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка софтвера 3Д пројектовање 
 
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ дана (не може бити краћи од 10 дана по испоруци 

- пријему робе и достављеној фактури);  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

 (умножити по потреби) 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5 

Партија 5 – BioEMIS Универзитет у Крагујевцу -  Набавка софтвера за обраду и 

процесирање облака тачака добијених оптичким скенирањем  

 
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

 

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ дана (не може бити краћи од 10 дана по испоруци 

- пријему робе и достављеној фактури);  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

 (умножити по потреби) 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 

 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6 

Партија 6 - BioEMIS Универзитет у Београду -  Набавка температурног контролера, 

за Скенирајући сондни микроскоп JSPM 5200 (JEOL) 
       
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

 

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ (не може бити краћи од 10 дана по испоруци - 

пријему робе и достављеној фактури);  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година…. 

(умножити по потреби) 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 7 

 

Партија 7 – BioEMIS Универзитет у Београду -  Набавка 3Д штампача (лабораторијска 

опрема) 

 
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ дана (не може бити краћи од 10 дана по испоруци 

- пријему робе и достављеној фактури);  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

 (умножити по потреби) 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 8 

 

Партија 8 – BioEMIS Универзитет у Београду - Набавка допунског материјала за 3Д 

штампач (лабораторијска опрема) 

 
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без 

ПДВ-а 

стопа

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5         

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност; 

  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ дана (не може бити краћи од 10 дана по испоруци 

- пријему робе и достављеној фактури); 

  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора; 

  

Место испоруке: Франко купац;  

 

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 
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Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

 (умножити по потреби) 

 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 

 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 9 

Партија 9 - BioEMIS Универзитет у Нишу - Набавка ротационог стола за 4-осну 

глодалицу 
       
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ (не може бити краћи од 10 дана по испоруци - 

пријему робе и достављеној фактури);  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година…. 

(умножити по потреби) 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 

 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 10 

Партија 10 - BioEMIS Универзитет у Нишу - Набавка ротационог стола за 3Д скенер       
 
 
 
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

Ред 

бр. 
Назив опреме   Количина 

Цена по 

јед. мере без ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а 

1.      

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност;  

 Начин, рок и услови плаћања:  _______ (не може бити краћи од 10 дана по испоруци - 

пријему робе и достављеној фактури);  

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора;  

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Сервисно одржавање: У периоду од _____________ (месец/година) 

Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година, 

Позиција/е ___________________________ максимално ____________  

година…. 

(умножити по потреби) 

Гарантни рок на поправљене и замењене делове: износи __________месеци од дана 

извршене поправке или замене. 

Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури). 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               

Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

Матични број: 07150393 

ПИБ: 101319321                    

                                                              

Број набавке: ТЕМПУС 1 / 2016 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 11 

 

Партија 11 – BioEMIS Универзитет у Крагујевцу - Набавка књига 

 
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ______________________________ Aдреса: _________________________ ; Тел: 

_________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

а) самостална понуда понуђача ____________________________________ 
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________ 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ________________________________   

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца) 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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у свему како следи 

 

Ред 

бр. 
Назив књиге   Количина 

Цена по 

јед. мере без 

ПДВ-а 

стопа

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5         

7.         

8.         

9.         

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  

Структура цене: по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 

порезом на додату вредност; 

Начин, рок и услови плаћања:  _______ дана (не може бити краћи од 10 дана по испоруци 

- пријему робе и достављеној фактури); 

Рок испоруке: ___________ од дана закључења уговора; 

Место испоруке: Франко купац;  

Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 

привредне делатности којој припада предмет набавке; 

Попуст износи ________________ % (исказује се и на фактури). 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)         ____________________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

За ПАРТИЈУ __________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пун назив понуђача 
 

Седиште и адреса 
 

Матични број 
 

Регистарски број 
 

ПИБ 
 

Одговорно лице за потписивање 

уговора 

 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефон-факс 
 

Број рачуна и назив банке 
 

e - mail  
 

 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)            _____________________________ 

                     (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

За ПАРТИЈУ _____________ 

1 НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

2 СЕДИШТЕ И АДРЕСА   

3 МАТИЧНИ БРОЈ  

4 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

5 ПИБ  

6 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

7 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

8 
ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА 

БАНКА 
 

9 ТЕЛЕФОН   

10 ТЕЛЕФАКС  

11 Е-МAIL АДРЕСА  

 

Место и датум:  Понуђач: 

 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди  
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ОБРАЗАЦ УЗ ПОНУДУ 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ 

За ПАРТИЈУ __________ 

1 
НАЗИВ 

ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА 
 

2 СЕДИШТЕ И АДРЕСА   

3 МАТИЧНИ БРОЈ  

4 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

5 ПИБ  

6 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

7 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

8 ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА  

9 ТЕЛЕФОН   

10 ТЕЛЕФАКС  

11 Е-МAIL АДРЕСА  

Место и датум:  Понуђач: 

 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 

 Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца 
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ПРИЛОГ УЗ  ПОНУДУ 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ/СОФТВЕРА – ПАРТИЈА ___________ 

 

Р.Б. Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Место и датум: 

________________________             (М.П.)                       _____________________________ 

                               (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач у оквиру одређене 

партије нуди опрему еквивалентних или бољих техничких карактеристика и 

квалитета где је то и наведено кроз спецификацију.  

Образац се попуњава само за одређену партију.  

У случају да понуђач подноси понуду за више партија, образац треба умножити и 

попунити за сваку понуђену партију. 
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XI 

ОБРАЗАЦ 

 

ИЗЈАВА 

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ,  СОФТВЕРА И ЛИТЕРАТУРЕ –  

БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 1/2016 ,  

У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА  

"Studies in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS)  

бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 
 

 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива 

објављеног на интернет страници Наручиоца - Универзитета у Крагујевцу и Конкурсне 

документације за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, софтвера и 

лтературе, за потребе свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта бр. 530423-

TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR "Studies in Bioengineering and Medical 

Informatics" (BioEMIS), број набавке ТЕМПУС 1/2016. 

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора. 
 

 

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 
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XII 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје: 

ИЗЈАВУ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

обједињене набавке опреме, софтвера и литературе, за потребе свих партнера на пројекту у 

оквиру реализације Пројекта бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR "Studies 

in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS), број набавке ТЕМПУС 1/2016, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ  

 

ПАРТИЈА _____________ 

 

 (шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1 / 2016) 

 

закључен у _____________, дана ____________ године између: 

1. Универзитета у ______________, адреса: _____________________ бр. _____, 

____________________, Србија, кога заступа проф. др ____________________, ректор, 

ПИБ ___________________ (у даљем тексту: Купац),  

и 

2. __________________________________________ из ________________________, 

адреса ___________________________________, ПИБ _______________, матични 

број_________________, са бројем текућег рачуна  ____________________ отвореног 

код _____________________ (банке), кога заступа  

_________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.  

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), на поступак набавке опреме која је предмет овог уговора нису 

примењене одредбе Закона о јавним набавкама, с обзиром да се набавка опреме финансира 

по основу међународног споразума од стране Европске комисије. Поступак набавке опреме 

који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са Правилима Европске 

комисије - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) и Упутством зa 

спровођење набавке опреме у оквиру Темпус пројеката који је упутила Национална Темпус 

канцеларија у Београду. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка опреме (у даљем тексту: опрема) у оквиру реализације 

ТЕМПУС Пројекта бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR "Studies in 

Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS) (у даљем тексту: Пројекат), а по 

спроведеном поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број 

набавке: ТЕМПУС 1/2016 ПАРТИЈА _________, коју је спровео Универзитет у 

Крагујевцу партнер на Пројекту, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца 

број _______ од ____________ године, која чини саставни део овог Уговора. 
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РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ 

 

 

Члан 2. 

Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора. 

 

Члан 3. 

Место испоруке опреме је пословна зграда Ректората Универзитета у ___________, 

адреса:___________________, бр. ____,  _______________________. 

Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на 

Универзитет __________________, за ТЕМПУС Пројекат бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-

UK-TEMPUS-JPCR "Studies in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS). 

 

Члан 4. 

Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном паковању, а Купац  да исто 

паковање чува код себе све до истека гарантног рока опреме, како би се у случају квара иста 

могла послати у сервис у траженој оригиналној амбалажи.  

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације 

неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.  

 

Члан 5. 

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним 

околностима и случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог 

Уговора. 

Продавац је дужан да Купца писаним путем обавести одмах, а најкасније 48 сати 

након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да 

разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока испоруке. 

 

Члан 6. 

Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са 

Понудом и одредбама овог Уговора.  

Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који 

потписују овлашћена лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом 

преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 

 

 

ЦЕНА 

Члан 7. 

Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из Понуде Продавца број 

___________од __________ године, у укупном износу од ________________ (словима: 

____________________________) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без 
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ПДВ), односно __________________________ (_________________________) динара, са 

урачунатим порезом на додату вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу 

Купца -распаковано и повезано".  

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.  

 

 

Члан 8. 

Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог  Уговора, достави 

предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке 

са ПДВ-ом, уз обавезну назнаку: ТЕМПУС Пројекат бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-

TEMPUS-JPCR "Studies in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS). 

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном 

Министарству.  

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће 

доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са  

напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и 

пријема опреме по основу издате фактуре.  

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 

Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у 

свему техничким нормативима и важећим прописима. 

Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран 

је за све недостатке и дефекте на испорученој опреми. 

Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди 

Продавца број ___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 10. 

У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом 

и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 

2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца. 

Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене 

поправке. Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може 

поверити и овлашћеном сервисеру. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца. 

Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и 

недостатака у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има 

право да сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца. 

На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок 

од ______ месеци од дана извршене поправке или замене. 

Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни 

рок, односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме. 
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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,  Испоручилац се обавезује да Купцу 

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. 

 

Члан 12. 

Продавац  неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у 

испоруци опреме. 

Продавац  ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, 

ако докаже да је само делимично крив за кашњење. 

 

Члан 13. 

Уколико је због кашњења Продавца у испоруци опреме  претрпео штету која је већа 

од износа уговорне казне, Купац може да, уместо уговорне казне, од Продавца захтева 

накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да захтева и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. 

 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 14. 

Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну 

бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која 

представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих 

својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално 

плаћање уговорне казне. 

     Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ и 

роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора. Истовремено, 

предајом менице из става 1. овог члана, испоручилац  се обавезује да наручиоцу преда 

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     Продавца. 

Меница мора  бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.  

Наручилац се обавезује да меницу врати Продавцу по истеку наведеног рока. 

 

 

Члан 15. 

       Продавац  овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове 

наплати из менице из  члана 14. овог уговора, у висини од највише 10% од вредности из 

члана 7. овог уговора.  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Купац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- 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 Продавца и 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан  17. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у 

Крагујевцу.     

                                               

Члан  19. 
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака 

уговорна страна. 

 

Прилог: 

1. Понуда Продавца број ________ од __________ године 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА 

_____________________________________ __________________________________ 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР 
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА КУПОВИНУ СОФТВЕРА 

 

ПАРТИЈА _____________ 

 

 (шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1 / 2016) 

 

закључен у _____________, дана _____________ године између: 

 

3. 1. Универзитета у ______________, адреса: _____________________ бр. _____, 

____________________, Србија, кога заступа проф. др ____________________, ректор, 

ПИБ ___________________ (у даљем тексту: Купац),  

и 

2.___________________________________________из_________________ 

ул.__________________ бр .______, са ПИБ‐ом ________________, матичним 

бројем__________________,са  бр.т.р.      ____________________   код  

_____________________   (банке),   које  заступа_______________________ ______________ 

као Извршиоца посла (у даљем тексту: Продавац), с друге стране. 

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), на поступак набавке опреме која је предмет овог уговора нису 

примењене одредбе Закона о јавним набавкама, с обзиром да се набавка опреме финансира 

по основу међународног споразума од стране Европске комисије. Поступак набавке опреме 

који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са Правилима Европске 

комисије - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) и Упутством зa 

спровођење набавке опреме у оквиру Темпус пројеката који је упутила Национална Темпус 

канцеларија у Београду. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је купопродаја набавка софтвера (у даљем тексту: софтвер) у 

оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта бр. бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-

JPCR "Studies in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS), (у даљем тексту: 

Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене јавне набавке за потребе свих партнера 

на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/2016 ПАРТИЈА _________, коју је спровео 
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Универзитет у Крагујевцу партнер на Пројекту, у свему према документацији Купца и 

Понуди Продавца број _______ од ____________ године, која чини саставни део овог 

Уговора. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 

Рок испоруке софтвера је ____ дана од дана закључења Уговора. 

                                                                       

Члан 3. 

Место испоруке софтвера је Пословна зграда Купца у _____________________ , на 

адреси: ____________________________________. 

Члан 4. 

Продавац је дужан да софтвер испоручи на начин и под условима који подразумевају 

несметану инсталацију софтвера и његово даље коришћење. 

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације 

неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање софтвера. 

 

Члан 5. 

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним 

околностима и случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог 

уговора. 

Продавац је дужан да Купца писаним путем обавести одмах, а најкасније 48 сати 

након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да 

разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока. 

 

Члан 6. 

Купац се обавезује да преузме софтвер под условима из понуде и на начин предвиђен 

овим Уговором. 

Приликом преузимања софтвера саставља се „Записник о пријему софтвера“ који 

потписују овлашћена лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на софтвер Купац је дужан да стави одмах, приликом 

преузимања софтвера, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања, односно 

инсталирања. 

 

ЦЕНА 
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Члан 7. 

   Уговорне стане сагласно прихватају цену софтвера из понуде Продавца у укупном 

износу од ________________________(____________________________________) динара, 

без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно 

__________________________ (____________________________________________) 

динара, са урачунатим порезом на додату вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку софтвера на „адресу 

Купца - распаковано и повезано". 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 

                                               

 

Члан 8. 
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави 

предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са 

ПДВ-ом уз обавезну назнаку: ТЕМПУС Пројекат бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-

TEMPUS-JPCR "Studies in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS). 

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном 

Министарству. 

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће 

доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са 

напоменом да је софтвер ослобођен од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање софтвера Продавцу по окончању испоруке, у року од 5 

дана од дана пријема фактуре. 

 

  ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 

Продавац даје гаранцију Купцу да ће софтвер из члана 1. овог Уговора одговарати у 

свему техничким нормативима и важећим прописима. 

Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике софтвера и 

одговоран је за све недостатке и дефекте на испорученом софтверу . 

Гарантни рок је ______  за све ставке из понуде, почиње да траје од момента 

фактурисања тј.  потписа записника о примопредаји. 

 

Члан 10. 

У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом 

и отклањањем кварова и недостатака на испорученом софтверу, али најкасније у року од 2 

(два) дана од дана пријема  софтвера од Купца. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца. 
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Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и 

недостатака у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од Купца, Купац има право 

да сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца 

 

Члан 11. 

Уколико софтвер који је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи у року 

из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила,  Продавац се обавезује да Купцу 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. 

 

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА 

 

Члан 12. 

Продавац се обавезује да ће Купцу пружити техничку подршку у периоду од _______ 

месеци од дана инсталирања софтвера. У том периоду Купац има право на: 

- добијање свих писмених и усмених консултација (телефоном, мејлом и лично) 

- потребну обуку корисника софтвера на захтев Купца,  

- отклањање проблема односно узрока отказа система, време одзива не сме бити дуже 

од 24 часа, без додатне накнаде Продавцу. 

 

                                            ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 13. 

Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну 

бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која 

представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих 

својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално 

плаћање уговорне казне. 

     Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ и 

роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора. Истовремено, 

предајом менице из става 1. овог члана, испоручилац  се обавезује да наручиоцу преда 

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 Продавца. 

Меница мора  бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.  

Наручилац се обавезује да меницу врати Продавцу по истеку наведеног рока. 
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Члан 14. 

       Продавац  овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове 

наплати из средстава обзбеђења из члана 13. овог уговора, у висини од највише 10% од 

вредности из члана 7. уговора.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Купац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 блокаде текућег рачуна Купца/Дужника, 

 уколико испоручилац касни са испоруком из неоправданих разлога, 

 уколико испоручени софтвер не одговара техничким прописима и стандардима  и 

квалитету наведеном у понуди Продавца 

 уколико се накнадно утврди да је Купац/Дужник презентовао нетачне податке и 

документацију или предузео било коју другу преварну радњу  и 

 у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан  16. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 17. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у 

______________________.                                                  

 

Члан  18. 

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака 

уговорна страна. 

 

Прилог: 

2. Понуда Продавца број ________ од __________ године 

 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА 

_____________________________________ __________________________________ 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

РЕКТОР 
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА КУПОВИНУ КЊИГА 

 

ПАРТИЈА 11 

 

 (шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 1 / 2016) 

 

закључен у _____________, дана _____________ године између: 

 

4. 1. Универзитета у ______________, адреса: _____________________ бр. _____, 

____________________, Србија, кога заступа проф. др ____________________, ректор, 

ПИБ ___________________ (у даљем тексту: Купац),  

и 

2.___________________________________________из_________________ 

ул.__________________ бр .______, са ПИБ‐ом ________________, матичним 

бројем__________________,са  бр.т.р.      ____________________   код  

_____________________   (банке),   које  заступа_______________________ ______________ 

као Извршиоца посла (у даљем тексту: Продавац), с друге стране. 

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), на поступак набавке опреме која је предмет овог уговора нису 

примењене одредбе Закона о јавним набавкама, с обзиром да се набавка опреме финансира 

по основу међународног споразума од стране Европске комисије. Поступак набавке опреме 

који претходи закључењу овог уговора је спроведен у складу са Правилима Европске 

комисије - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) и Упутством зa 

спровођење набавке опреме у оквиру Темпус пројеката који је упутила Национална Темпус 

канцеларија у Београду. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је купопродаја набавка књига (у даљем тексту: књиге) у оквиру 
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реализације ТЕМПУС Пројекта бр. бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 

"Studies in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS), (у даљем тексту: 

Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене набавке за потребе свих партнера на 

Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 1/2016 ПАРТИЈА 11, коју је спровео Универзитет у 

Крагујевцу партнер на Пројекту, у свему према документацији Купца и Понуди Продавца 

број _______ од ____________ године, која чини саставни део овог Уговора. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 

Рок испоруке књига је ____ дана од дана закључења Уговора. 

                                                                       

Члан 3. 

Место испоруке књига је Пословна зграда Купца у _____________________ , на 

адреси: ____________________________________. 

Члан 4. 

Продавац је дужан да књиге испоручи у паковању, односно упаковане тако да се 

књиге током транспорта не би оштетиле. 

 

Члан 5. 

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним 

околностима и случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог 

уговора. 

Продавац је дужан да Купца писаним путем обавести одмах, а најкасније 48 сати 

након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да 

разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока. 

 

Члан 6. 

Купац се обавезује да преузме књиге под условима из понуде и на начин предвиђен 

овим Уговором. 

Приликом преузимања саставља се „Записник о пријему књига“ који потписују 

овлашћена лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на испоручене књиге Купац је дужан да стави одмах, 

приликом преузимања истих, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
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ЦЕНА 

Члан 7. 

   Уговорне стане сагласно прихватају цену књига из понуде Продавца у укупном 

износу од ________________________(____________________________________) динара, 

без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно 

__________________________ (____________________________________________) 

динара, са урачунатим порезом на додату вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку књига на „адресу 

Купца". 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 

                                               

 

Члан 8. 
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави 

предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са 

ПДВ-ом уз обавезну назнаку: ТЕМПУС Пројекат бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-

TEMPUS-JPCR "Studies in Bioengineering and Medical Informatics" (BioEMIS). 

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном 

Министарству. 

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће 

доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са 

напоменом да су књиге ослобођене од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање књига Продавцу по окончању испоруке, у року од 5 

дана од дана пријема фактуре. 

 

 

Члан 9. 

Уколико скњиге које су предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи у року 

из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила,  Продавац се обавезује да Купцу плати 

уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од укупне вредности уговорених књига, за 

сваки дан кашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% 

(процената) укупне вредности књига. 

                                             

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну 

бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која 
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представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих 

својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално 

плаћање уговорне казне. 

     Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ и 

роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора. Истовремено, 

предајом менице из става 1. овог члана, испоручилац  се обавезује да наручиоцу преда 

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 Продавца. 

Меница мора  бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.  

Наручилац се обавезује да меницу врати Продавцу по истеку наведеног рока. 

 
Члан 11. 

       Продавац  овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове 

наплати из средстава обзбеђења из члана 10. овог уговора, у висини од највише 10% од 

вредности из члана 7. уговора. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Купац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 блокаде текућег рачуна Купца/Дужника, 

 уколико испоручилац касни са испоруком из неоправданих разлога, 

 уколико испоручене књиге не одговарају стандардима  и квалитету наведеном у 

понуди Продавца 

 уколико се накнадно утврди да је Купац/Дужник презентовао нетачне податке и 

документацију или предузео било коју другу преварну радњу  и 

 у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан  13. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у 

______________________.                                                  
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Члан  15. 

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака 

уговорна страна. 

 

Прилог: 

3. Понуда Продавца број ________ од __________ године 

 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА 

_____________________________________ __________________________________ 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

РЕКТОР 
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XIV 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XV 

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

 На основу Закона о меници („Службени Гласник РС“ број 43/04,62/06,111/09 и 31/11) и тачке 

6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, 

 ДУЖНИК ___________________________ из __________________, ______________________ 

                (назив правног лица)              (место)      (адреса) 

 

______________________, __________________, _______________________  

      (матични број )              (ПИБ)      (рачун) 

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  

 

За корисника бланко, соло менице  

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: __________________, _______________________, 

__________, број рачуна ____________________ код пословне банке _____________________ 

За обједињену јавну набавку опреме, софтвера и литературе – Партија ___________ за 

потребе Темпус пројекта бр. 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR "Studies in Bioengineering 

and Medical Informatics" (BioEMIS)  ред. бр. ТЕМПУС 1/2016, предајемо Вам у прилогу 1 (једну) 

бланко, сопствену (соло) меницу са серијским бројем  _____________________________ као 

средство финансијског обезбеђења којим обезбеђујемо испуњење својих уговорних обавеза и 

овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу можете попунити на износ до _______________ динара 

и словима __________________________________ за износ дуга са припадајућим обавезама, 

каматама и трошковима по основу 

___________________________________________________________________________________  

             (назив, број и датум закључења уговора који је основ за издавање овлашћења)     

а све у складу са одредбама предметног Уговора. 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем у складу са важећим порписима извршите наплату својих потраживања са свих 

наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.  

 Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених за 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 

нових правних субјеката од стране Дужника и свих других промена од значаја за правни промет. 

 

Датум издавања Овлашћења:        ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_______________________   М.П.  _______________________________ 

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко соло менице 

доставити у тренутку закључења уговора заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке 

(оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа. 

 


