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Actions performed 

Successful realization of the IPROD project required adequate equipment for developed courses in 
frame of the project. Based on assessment of needs for successful implementation of curriculums 
the project team revised the original equipment list from the project application. The changes of the 
equipment procurement list were approved by Internal Project Management (IPM) at IPM meeting 
in Novi Sad on 27.11.2013. The changes in equipment list were approved by IPROD project officer. 
As it was not possible to organize joint tender for all PC universities due to legal and administrative 
obstacles a decision is made to procure the equipment for universities in PC via two tendering 
procedures – one for RS universities and the other for universities in BA. 
The tender for procurement of equipment was issued for RS universities on 31.12.2013 in official 
Gazette of Republic of Serbia according to the TEMPUS rules and Public procurement law of 
Republic of Serbia. Tendering procedure was defined with 14 lots in order to increase competition 
of possible suppliers and to facilitate the distribution of equipment among the partners in Republic 
of Serbia. For 5 lots there was no tendering bids because the distribution channel of equipment in 
Republic of Serbia is broken (there is no supplier of Envisiontec 3D printers) or the suppliers didn't 
want to prepare tendering documentation (more than 100 pages). For 9 lots the contract were signed 
with suppliers. After the VAT exclamation procedure, the equipment was delivered till end of April 
2014. The equipment was installed and fully operational till 01.10.2014. The installation was a little 
delayed till the beginning of winter semester due to constructional works which had to be made to 
accommodate space for the new equipment.   
The tendering procedure for the procurement of 3D printer was published on 17.10.2014. on project 
website, website of UNI and website http://www.javne-nabavke.com/ (site which announces public 
procurements in the region) in Serbian and English language. The tendering procedure was 
announced according to the TEMPUS rules and Framework Agreement between Republic of Serbia 
and European Commission which shortened the tendering procedure and facilitated the bidding by 
possible suppliers. After the decision about the suppler, contract signing and VAT exclamation 
procedure the 3D printer was delivered on 31.03.2015. The 3D printer was fully operational with 
two day training one week later. 
The rest of equipment for which the first tendering procedure was not successful (all requested by 
BU) the procurement was finished via three bids as it is equipment of relatively low value (in total 
less than 3000 €). 
In December of 2014 UNI performed additional procurement of InfiniBand equipment from the 
supplier which already won the bid for procurement of computer equipment during the first tender 
in consultations with project officer. 
Furthermore, UNI procured additional equipment for A0 plotter in December of 2014 from the 
supplier who had the lowest bid, as the bid by supplier for procurement of A0 plotter during the first 
tender was higher (in consultations with project officer. 
UNIKG procured additional equipment necessary for operation of already procured equipment 
during the first tendering procedure from the supplier who already won the bid in March of 2015. 
The tender for procurement of computer equipment was issued for BA universities on 23.10.2014 
on public procurement portal of Bosnia and Herzegovina and on public procurement part of the 
website of UBL. The tendering procedure was issued according to the TEMPUS rules and Public 
procurement law of Bosnia and Herzegovina. After the evaluation of the bids, contract signing and 
VAT exclamation the equipment was delivered in December of 2014. The equipment was installed 
and operational till end of January 2015.  

http://www.javne-nabavke.com/
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The tender for procurement of teaching equipment other than computer equipment was issued for 
BA universities on 05.05.2015 on public procurement portal of Bosnia and Herzegovina and on 
public procurement part of the website of UBL. After the evaluation of the bids, contract signing 
and VAT exclamation the equipment was delivered and immediately installed on 12.10.2015.  
The list of procured equipment for all PC beneficiaries is given in the following table: 

No Equipment type Manufacturer and model Quantity  Beneficiary 

1 3D printer Envisiontec ULTRA® 3SP 1 UNI 

2 Storage system Net App FAS 2220a 1 UNI 

3 Server HP DL380p Gen8 3 UNI 

4 Switch CISCO WS – C2960S-24TS-S 2 UNI 

5 Virtualization 
software 

VMWARE ESSENTIALS PLUS 
KIT 1 UNI 

6 
Virtual Desktop 
Infrastructure 

software 
VMWARE HORIZON VIEW 10 UNI 

7 Thin client LG 23CAV42K 10 UNI 

8 InfiniBand switch HP VOLTAIRE 4036 1 UNI 

9 InfiniBand network 
adapter 

HP 4x InfiniBand ConnectX-2 
PCI-Ex8 Card 592520-B21 3 UNI 

10 A4 printer  HP laser M602N 1 UNI 

11 Laptop computer HP Elitebook 8570p 1 UNI 

12 A0 plotter CANON PROGRAF IPF 765 1 UNI 

13 InfiniBand passive 
cables MELLANOX MCC4Q30C-002 6 UNI 

14 Projector Sony VPL EX226 1 BU 

15 Smart board with 
stand Vision interactive Touch 87 1 BU 

16 3D printer MakerBot Replicator 2X 1 BU 

17 Digital camera NIKON D3100  1 BU 

18 Force sensor U2B 10 kN 1 BU 

19 Ultrasonic bath Asonic 9l 1 BU 

20 Precise scales PC 600/C/2, PC 6000/C/2 2 BU 

21 PC workstation custom 6 BU 

22 3D printer MakerBot Replicator 2X 1 UNS 

23 Smart board Vision interactive Touch 87 1 UNS 

24 PC workstation HP prodesk 600GJ TWR business 
PC 6 UNS 

25 Projector Sony VPL EX226 2 UNS 

26 Laptop computer HP Elitebook 850G1 3 UNS 
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27 A4 printer  HP Laserjet M602N 2 UNS 

28 3D printer MakerBot Industries, Replicator 2 1 UNIKG 

29 Desktop grinding 
machine 

ROLAND DG Corporation, MDX-
40A 1 UNIKG 

30 Projector with screen  EPSON, EH-TW490 1 UNIKG 

31 PC workstation with 
monitor Custom 12 UNIKG 

32 Laptop computer Lenovo IdeaPad Y510 2 UNIKG 

33 Wireless router TP-LINK, TL-WR841HP 2 UNIKG 

34 
Combined 

contact/laser rpm 
transducer 

INSAT-8 AT-8 1 UNIKG 

35 Thermometer INSST-8855 ST-8855 IC/TC 1 UNIKG 

36 Multifunctional A4 
printer 

HP LaserJet Pro MFP M127fw 
CZ183A 1 UNIKG 

37 Digital camera CANON POWERSHOT S200  1 UNIKG 

38 Tablet computer TOSHIBA ENCORE WT8-A-102  2 UNIKG 

39 External flash 
memory 

WD EXT 2.5" My Passport 
Ultra™ 2TB  4 UNIKG 

40 Hard disk WD  SATA 2TB Green 
WD20EZRX 1 UNIKG 

41 Vacuum cleaner SENCOR SVC 190B  1 UNIKG 

42 Operating system Microsoft Windows 8.1, 64 bit 5 UBL 

43 Office software  Microsoft Office Standard 
academic 2013 5 UBL 

44 Projector ACER X113H HDMI 1 UBL 

45 Laptop computer  HP ProBook 450 1 UBL 

46 Laptop computer  HP ProBook 470 2 UBL 

47 Tablet computer Samsung Galaxy Note N8010 10.1 2 UES 

48 A4 Network printer HP M251nw 2 UBL 

49 PC workstation with 
monitor custom 14 UBL 

50 3D scanner with 
stand and software NEXTENGINE 2020i 1 UBL 

51 3D printer CUBE PRODUO 1 UBL 

52 Noise meter Voltcraft SL-451 1 UBL 

53 Thermal camera FLIR E6 1 UBL 

54 Material thickness 
meter PCE-TG 50 1 UBL 

55 Torque meter PCE-TM 80 1 UBL 

56 Force gauge PCE-FM200 1 UBL 
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57 Roughness meter PCE-RT 1200 1 UBL 

58 Hardness tester PCE  100 1 UBL 

59 Vibration meter PCE VT 1000 1 UBL 

60 Laser distance meter PCE LM50 1 UBL 

61 CO2 meter PCE CDL 210 1 UBL 

62 Operating system Microsoft Windows 8.1, 64 bit 6 UES 

63 Office software  Microsoft Office Standard 
academic 2013 6 UES 

64 Projector ACER X113H HDMI 1 UES 

65 Laptop computer  HP ProBook 450 4 UES 

66 Laptop computer  HP ProBook 470 2 UES 

67 Tablet computer Sony Xperia Z2 LTE 2 UES 

68 A4 Printer HP LaserJet 1102 3 UES 

69 A4 Network printer HP M251nw 2 UES 

70 PC workstation with 
monitor Custom 1 UES 

71 IC Camera FLIR E4 1 UES 

72 Magnetic board for 
comparator comparator 280 mm 1 UES 

73 External micrometer 100-200 mm 1 UES 

74 3D scanner with 
stand and software NEXTENGINE 2020i 1 UES 

75 Laptop computer  HP ProBook 470 6 SVEMO 

76 Operating system Microsoft Windows 8.1, 64 bit 7 SVEMO 

77 Office software  Microsoft Office Standard 
academic 2013 7 SVEMO 

78 A4 Printer HP M251nw 1 SVEMO 

79 Projector ACER X113H HDMI 2 SVEMO 

80 PC workstation with 
monitor Custom 1 SVEMO 

81 3D scanner with 
stand and software NEXTENGINE 2020i 1 SVEMO 

82 CNC machine ISEL Flat80 1 SVEMO 

Equipment usage 

Procured equipment is used in teaching, for providing the computer resources to students or for 
laboratory work of students.  
The procured equipment in necessary for teaching on developed curriculums and training courses 
because they enable the target groups to learn and apply the state of the art tools and technologies 
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used in Industrial Product Development such the one used in Virtual Product Development, Rapid 
Prototyping and Rapid Manufacturing, Reverse Engineering, Physical and Virtual Validation in 
Product Development, etc. Without gaining competences in noted areas there cannot be a modern 
education in project focus fields.   
Servers, storage system, switches, InfiniBand equipment, virtualization software and virtual desktop 
infrastructure software were was used to form a system which performs several roles: providing the 
virtual desktop infrastructure (VDI) to students, provision of high performance computing (HPC) 
for UNI students and for hosting the project webserver as well as other servers necessary for 
operation of VDI and HPC and licensing of engineering software. All students engaged in product 
development education (master course Mechanical Design, Development and Engineering and 
module Management of Innovations and Product Development) at UNI have 24h access to their 
dedicated virtual desktops, even from their home or on the move (tablets, smartphones), with 
licensed engineering and product development software. HPC is used by students at master and 
doctoral studies to perform simulations necessary (Virtual Product Development) for their project 
or research work during studies. The virtualised VDI/HPC solution with InfiniBand connection is 
unique private cloud solution in the region which provides state of the art access to computer 
infrastructure to project target groups. During the courses for unemployed, organised together with 
NES, the virtual desktop infrastructure served over 200 participants with three month access 
regardless of the location of the course (UNI, BU, UNS, UNIKG). The participants had time to 
exercise and apply knowledge gained at course. 
3D printers, 3D scanners, desktop grinding machine and various measuring equipment is used for 
laboratory work of students or during exercises. The noted equipment was also used during 
trainings for industry staff and unemployed from the labour market on some courses as they were 
application based. 
Other procured equipment serve as addition to above noted equipment which facilitates its usage or 
provide support for lecturing process and new teaching methodologies adopted. 
Maintenance of capital equipment is secured till the end of the project through contact signed with 
suppliers. Maintenance after the project lifetime is secured and guaranteed by PC beneficiaries. The 
procurement of consumables will be secured by PC beneficiaries. 
Attachements: 

1. Some photografs of the equipement 
2. Tendering documentation for first tendering procedure in RS (in Serbian) 
3. Tendering documentation for second tendering procedure in RS (in Serbian) 
4. Tendering documentation for second tendering procedure in RS (in English) 
5. Tendering documentation for the first tendering procedure in BA (in Serbian) 
6. Tendering documentation for the second tendering procedure in BA (in Serbian) 
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ATTACHMENT 1 
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ATTACHMENT 2: Tendering documentation for first tendering procedure in 
RS (in Serbian)
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Универзитет у Нишу 
Универзитетски трг 2 
18000 Ниш  
Србија 

 

University of Niš 
Univerzitetski trg 2  
18000 Niš  
Serbia 

 
Phone: +381 18 257 970 * Fax: +381 18 257 950 * e-mail: uniuni@ni.ac.rs* http://www.ni.ac.rs 

 
 
 
Број: 7/00-33-027/13-004 
Р.б. набавке ТЕМПУС - 13/13 - 2013 
Датум:  30.12.2013.  године 
Ниш 

 
 
 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА  
НАБАВКУ ОПРЕМЕ  

 
у оквиру реализације Темпус пројеката 

бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  
„ IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA 

AND BOSNIA AND HERZEGOVINA " - IPROD 
 
 

- ПО ПАРТИЈАМА – 
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У складу са чланoм 7. став 1. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/2012), Мишљења Управе за јавне набавке (број 011-00-68/10 од 
08.11.2010.године) и Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус 
пројеката који је упутила Темпус фондација (Национална Темпус канцеларија), као и чланова 53. 
и 54. Правилника о начину и процедурама реализације међународних пројеката којима руководи 
или чији је координатор Универзитет у Нишу (бр. 2001/4 од 07.12.2010. године) припремљена је  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за достављање понуде за набавку опреме 

на ТЕМПУС пројекту 

бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  
„ IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA 

AND BOSNIA AND HERZEGOVINA " - IPROD 
  

Документација садржи:  
 

I Позив за достављање понуда 
II Упутство понуђачима како да сачине понуду 
III Услови и упутство како се доказује испуњеност услова 

IV 
Образац Понуда, Образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, 
Образац Подаци о подизвођачу/суиспоручиоцу и Прилог уз понуду (дати по 
партијама) 

V Образац Изјава о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације 
VI Образац Оцена испуњености услова за учешће у поступку 
VII Образац Референтна листа 
VIII Образац Изјава о кључном техничком особљу 
IX Модел уговора (дат по партијама) 
X Образац Структуре цена 
XI Потврда за референце 
XII Техничка спецификација 
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У складу са чланoм 7. став 1. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/2012), на основу Мишљења Управе за јавне набавке (број 011-00-68/10 од 
08.11.2010.године), Упутства зa спровођење набавке опреме у оквиру Tempus и Erasmus mundus 
пројеката Темпус фондације (Националне Темпус канцеларије), као и чланова 53. и 54. 
Правилника о начину и процедурама реализације међународних пројеката којима руководи или 
чији је координатор Универзитет у Нишу (бр. 2001/4 од 07.12.2010. године), Универзитет у Нишу 
упућује: 

 
I 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СВИХ ПАРТНЕРА НА ТЕМПУС 

ПРОЈЕКТУ  
бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  

„ IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA 
AND BOSNIA AND HERZEGOVINA " - IPROD 

 
Ред.б. набавке ТЕМПУС 13/13 - 2013 

 
Наручилац: Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, Србија, тел. 018/257- 970, 
позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде у складу са Законом, конкурсном 
документацијом и овим јавним позивом. 

 
1. Предмет набавке је обједињена набавка опреме, и то: рачунарске опреме и софтвера, 

ТВ, видео и пратеће опреме, за потребе свих партнера на пројекту „IMPROVEMENT OF 
PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - 
IPROD” бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR (у даљем тексту: Пројекат 
IPROD). 
Техничка спецификација предмета набавке дата је у делу XII конкурсне документације 
"Техничка спецификација". 

2. Набавка је обликована у 14 (четрнаест) партија и то: 
  партијa 1 – IPROD Универзитет у Београду 
  партијa 2 – IPROD Универзитет у Београду 
  партијa 3 – IPROD Универзитет у Београду 
  партијa 4 – IPROD Универзитет у Београду 
  партијa 5 – IPROD Универзитет у Београду 
  партијa 6 – IPROD Универзитет у Београду 
  партијa 7 – IPROD Универзитет у Нишу 
  партијa 8 – IPROD Универзитет у Нишу 
  партијa 9 – IPROD Универзитет у Нишу 
  партијa 10 – IPROD Универзитет у Новом Саду 
  партијa 11 – IPROD Универзитет у Новом Саду 
  партијa 12 - IPROD Универзитет у Крагујевцу 
  партијa 13 - IPROD Универзитет у Крагујевцу 
  партијa 14 - IPROD Универзитет у Крагујевцу 

 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. 

3. Право учешћа у поступку набавке имају сва правна и физичка лица која испуњавају 
обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012). 
Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа уз понуду у складу са чланом 
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77. Закона о јавним набавкама, у облику и на начин како је то прописано наведеним 
чланом Закона. Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама. 
Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан да 
достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији. 

4. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
5. Непосредан увид у конкурсну документацију, као и њено преузимање, може извршити 

представник понуђача, са уредним писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену 
од 9,00 до 14,00 сати, у просторијама Наручиоца - Универзитет у Нишу, Универзитетски 
трг 2, 18000 Ниш, у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања јавног позива у 
Службеном гласнику Републике Србије, код Гордане Стошић у канцеларији број 17а. 
Конкурсна документација се преузима лично. При личном преузимању потребно је поднети 
овлашћење за представника који преузима конкурсну документацију. Копију конкурсне 
документације могуће је преузети и са веб сајта Универзитета у Нишу (http://www.ni.ac.rs/), 
као и са веб сајта пројекта (http://iprod.masfak.ni.ac.rs/) 

 Сва питања која се тичу техничких спецификација предмета ове јавне набавке упућују се 
Милану Банићу на e-mail: milan.banic@outlook.com. 

 Понуде приспеле после назначеног дана и сата неће се отварати и по окончању поступка 
отварања понуда, вратиће се неотворене понуђачима са назнаком да су неблаговремене. 

  Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу Наручиоца: 
Универзитет у Нишу, улица Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, у затвореној коверти, са 
назнаком: „Понуда за набавку опреме на ТЕМПУС пројекту IPROD – број набавке 
ТЕМПУС- 13/13 - 2013 –НЕ ОТВАРАТИ“ на предњој страни, а на полеђини коверте 
обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број 
телефона. 

  Рок за подношење пријава је 20 дана од објављивања позива у Службеном гласнику 
Републике Србије број 118, од 30.12.2013. године. 

  Благовремене се сматрају Понуде које су приспеле на адресу Универзитета у Нишу до 12 
часова последњег дана истека рока за достављање понуда, без обзира на начин доставе 
односно до 20.1.2014. године. 

  Понуда мора бити сачињена у писаном облику, искључиво на прописаном обрасцу и 
према приложеном упутству, на српском језику, са ценом израженом у динарима, јасна и 
недвосмислена, читко откуцана или исписана штампаним словима, потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

  Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју понуђач 
доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом.  

  Понуђач је дужан да, уз понуду, достави гаранцију за учешће у поступку, у свему како је то 
дефинисано конкурсном документацијом. 

6.  Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуда. 
Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са уредним 
писаним овлашћењем/пуномоћјем, које ће предати Комисији Наручиоца пре отварања 
понуда. 

7. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 радних дана од дана 
истека рока за достављање понуда.  

8. Са изабраним понуђачима закључиће се Уговор. Наручилац задржава право да у случају 
неприхватљивих и неодговарајућих понуда, не донесе одлуку о додели уговора. 

9. Наручилац може узети и веће количине од затражених уколико се не превазилази буџет за 
сваку партију. 

http://www.ni.ac.rs/�
http://iprod.masfak.ni.ac.rs/�
mailto:milan.banic@outlook.com�
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II 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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.  

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 има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. 
Закона о јавним набавкама, односно ако:  

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Закона); 

• да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

• да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

• 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 (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

• понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
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 неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
• располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 

• ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда мора бити састављена на српском језику.  

• ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ  
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац IV у конкурсној 
документацији – дат по партијама); 

2) попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о понуђачу, (дат по партијама); 
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о понуђачу који је учесник у 

заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача (дат по партијама); 
4) попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о подизвођачу/суиспоручиоцу, 

уколико понуђач делимично извршење предмета набавке поверава 
подизвођачу/суиспоручиоцу (дат по партијама); 

5) доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, наведене у 
Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона (III део у конкурсној 
документацији); 

6) попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о прихватању услова из јавног 
позива и конкурсне документације (образац V у конкурсној документацији); 

7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из члана 
75. Закона (образац VI у конкурсној документацији); 
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8) попуњен, печатом оверен и потписан Образац референтна листа (образац VII у 
конкурсној документацији); 

9) попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о кључном техничком особљу 
(образац VIII у конкурсној документацији) 

10) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (IX део у конкурсној 
документацији – дат по партијама); 

11) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цена (образац X у конкурсној 
документацији); 

12) попуњен, печатом оверен и потписан Образац Потврда за референце (образац XI у 
конкурсној документацији); 

13) попуњен, печатом оверен и потписан Образац Потврда о независној понуди (образац 
XII у конкурсној документацији). 

Понуда ће се сматрати исправном ако понуђач попуни и достави понуду на оригиналним 
обрасцима који су саставни део конкурсне документације у складу са овим Упутством, у 
супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.  

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из 
конкурсне документације. 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде у складу са Законом. 

• ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА  
Потребно је да понуђач обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који 

морају да буду њихов саставни део, попуни прецизно и читко - штампаним словима, хемијском 
оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

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 попуњавати, 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 

• ПАРТИЈЕ  
Набавка је обликована у четрнаест партија и то:  

партије 1-6 – IPROD Универзитет у Београду,  
партије 7-9 – IPROD Универзитет у Нишу, 
партије 10-11 – IPROD Универзитет у Новом Саду,  
партије 12-14 - IPROD Универзитет у Крагујевцу. 

• ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

• ПОДИЗВОЂАЧ/СУИСПОРУЧИЛАЦ 
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. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем/суиспоручиоцем, тај подизвођач/суиспоручилац ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 
број подизвођача/суиспоручиоца. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача/суиспоручиоца, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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• ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у 

заједничкој понуди. 
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац 

"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" и доставити доказе о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу III у конкурсној 
документацији. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под подтачком 4, 
тачке 2 овог Упутства. 

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда пре закључења уговора 
понуђач је дужан да поднесе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 
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. 

• УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ/СУИСПОРУЧИЛАЦ 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач/суиспоручилац. 

• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неисправна. 

9.1 Рок и место испоруке 
Рок испоруке добара која су предмет набавке не може да буде дужи од 45 дана од дана 

закључења уговора за све партије осим за партије 3, 8, 11, 12 код којих рок испоруке добара не 
може бити дужи од 90 дана од дана закључења уговора. 

Уколико је рок испоруке дужи од траженог понуда ће бити одбијена. 
Место испоруке је дефинисано сваком партијом посебно: 

− партије 1-6 – IPROD Универзитет у Београду: Универзитет у Београду, Студентски 
трг бр. 1, 11000 Београд, 

− партије 7-9 - IPROD Универзитет у Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш 
− партије 10-11 – IPROD Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 

21 000 Нови Сад 
− партије 12-14 -  IPROD Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића бб, 34000 

Крагујевац. 
Испорука обухвата испоруку „на сто корисника (Купца) – распаковано и повезано“. 

9.2 Гарантни рок 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета и исправности опреме у периоду који 

није краћи од дефинисане произвођачке гаранције од дана пуштања у рад опреме или најмање 2 
(две) године од дана пуштања у рад опреме. Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију 
опреме која се нуди. 
9.3 Сервисирање у гарантном року 

Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова на 
опреми. 
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• ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
Цена мора бити исказана у динарима. 
Образац структуре цене понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној 

документацији. 

• ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ / ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
Рок плаћања не може бити краћи од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме. Уколико 

је понуђач захтевао авансно плаћање дужан је да у тренутку закључења Уговора достави  
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

• НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
Понуђач је дужан да у понуди означи податке који се сматрају поверљивим. Наручилац ће 

као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као 
такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку "ПОВЕРЉИВО" а испод наведене ознаке 
потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређен податак 
садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора бити обележен 
црвеном бојом а поред њега наведена ознака "ПОВЕРЉИВО" испод које се налази потпис 
овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивoсти 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена, и остали подаци из понуде 
који су од значаја за рангирање понуде.  

• ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуда, упућивањем захтева на адресу Наручиоца.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 дана од дана пријема захтева за додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде доставити одговор у писаном 
облику, поштом или телефаксом и истовремено ту информацију доставити свим другим лицима 
која су примила конкурсну документацију. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, 
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2, 
18000 Ниш, са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације - набавка опреме на ТЕМПУС пројекту IPROD – број набавке ТЕМПУС- 13/13 - 
2013". 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 

 

• НАЧИН НА КОЈИ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛУ КОД ПОНУЂАЧА, 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Наручилац може вршити и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача/суизвршиоца. 

Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуде пруже додатна 
обавештења. 
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• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Критеријуми за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

• РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 5 дана од дана 

отварања понуда. 
Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде доставити свим понуђачима у року од 

три дана од дана доношења одлуке. 
Понуђач незадовољан Одлуком о избору најповољније понуде има право поднети захтев 

за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте одлуке. Захтев за заштиту права 
подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом на датој адреси 
наручиоца. Уз захтев за заштиту права, подносилац захтева дужан је да поднесе и доказ о уплати 
таксе у износу од 80.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије. Копију захтева за заштиту 
права, подносилац захтева истовремено доставља и Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће обавестити све 
учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу Уговора најкасније у року од три дана 
од дана пријема позива за закључење Уговора. 

Ако изабрани понуђач не приступи закључењу Уговора, односно не достави потписан 
Уговор, у року од 7 (седам) дана од дана достављања Уговора на потпис или не достави 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање 
сматраће се да је одустао од закључења Уговора, односно од предметне јавне набавке, у ком 
случају наручилац задржава право да Уговор за реализацију предмета јавне набавке додели 
првом следећем најповољнијем понуђачу. 

Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од јавне набавке.  

• УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасцима који су 

саставни део документације. 
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде.  
Образац понуде мора бити исправно попуњен и оверен. Уколико образац понуде није 

исправно попуњен и оверен, понуда ће се сматрати неисправном.  
Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ. Ценом понуђача морају бити 

обухваћени и сви евентуални попусти. Цена се даје франко купац и њоме се обухватају сви 
зависни трошкови који је оптерећују (царина, превоз, утовар, истовар, осигурање и сл). 

• ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда се може доставити лично или поштом, у запечаћеној коверти, тако да се при 

њеном отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.  
Пожељно је да сви документи поднети у понуду буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуду са доказима о 
испуњености услова из конкурсне документације доставити у запечаћеној коверти на адресу: 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ - РЕКТОРАТ 

Универзитетски трг 2 
18000 Ниш 

са назнаком: 

„Понуда за набавку опреме на ТЕМПУС пројекту IPROD, број набавке ТЕМПУС- 13/13 - 2013 – 
НЕ ОТВАРАТИ“ на предњој страни. 
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На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, име и 
презиме особе за контакт и број телефона.  

Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном за 
достављање понуде. Ако је понуда достављена по истеку назначеног датума и сата, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

• РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговарајућа, ако 

садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне 
документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.  

• ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 
Разматраће се благовремене, исправне и одговарајуће понуде, као и неприхватљива 

понуда само у случају ако је таква понуда неприхватљива из разлога што је понуђена цена већа 
од процењене вредности набавке. У случају наjповољније неприхватљивије понуде која прелази 
процењену вредност по ТЕМПУС Пројекту „IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT 
STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-
RS-TEMPUS-JPCR, Наручилац задржава право да смањи тражену количину робе за које је 
тражио понуду. 

Уколико комисија приликом прегледа понуда уочи рачунске грешке, о томе ће обавестити 
понуђача. Понуђач је дужан да у писменој форми да сагласност за исправку грешке.  

• МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора у овој набавци опреме је саставни део конкурсне документације и њиме су 

дефинисани међусобни односи, обавезе и одговорности између Наручиоца и изабраног понуђача. 
Понуђач мора попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом, чиме даје своју 
сагласност да се са истим у потпуности слаже. У случају понуде са подизвођачем/суизвршиоцем у 
модел уговора се уноси назив подизвођача/суизвршиоца, а у случају заједничке понуде у модел 
уговора уносе се називи свих учесника у заједничкој понуди. 
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III 
УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Право на учешће у поступку предметне јавне 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 (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

• да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом 
• да располаже довољних техничким и кадровским капацитетом. 

Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да 
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му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

• У погледу испуњености услова из члана 44. став 2. тачка 6. Закона о јавним набавкама да 
располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа које прилаже уз понуду: 

a) Извод из биланса стања и Извештај о бонитету који издаје Агенција за привредне 
регистре Републике Србије, за претходне две пословне године (2011/2012) да 
понуђач није пословао са губитком. 

б) Списак најважнијих испоручених добара која су предмет ове набавке најмање у 
вредности партије за коју се доставља понуда, у последње три године, са 
називима купаца, износима и датумима - попуњен, печатом оверен и потписан од 
стране овлашћеног лица образац Референтна листа - VII део конкурсне 
документације  и  попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног 
лица образац - Потврда за референце  - XI део  конкурсне документације. 

в) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева 
авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења 
уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са 
ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у 
конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац 
не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

• У погледу испуњености допунских услова односно да располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом, понуђач доказује достављањем следећих доказа које прилаже уз 
понуду: 

a) Фотокопију Саобраћајне дозволе за једно доставно возило или важећи уговор о 
коришћењу услуге доставе са правним или физичким лицем које се бави 
услугама превоза. 

б) Попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац  
Изјаве о кључном техничком особљу које ради за понуђача или је запослено код 
произвођача опреме и које ће бити одговорно за извршење уговора - минимум 3 
запослених, осим за партије 3, 8, 11, 12 где је минимум 1 запослени - VIII део 
конкурсне документације. Уколико су у питању лица која раде за произвођача 
предмета набавке, понуђач је дужан да достави попуњену, печатом оверену и 
потписану изјаву од стране овлашћеног лица да су за извршење уговора 
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одговорна лица запослена код произвођача предмета набавке. 

 Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести 
Наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 Понуђач опреме 7.1, 7.2 и 7.3 мора да располаже неопходним пословним 
капацитетом, и то: 

• да је у предходне три календарске године имплементирао најмање 3 решења у обиму 
већем или истом као у предмету ове набавке, користећи производе који су предмет понуде 
по овој јавној набавци, и то за: 

− Виртуализовано решење дата центра које обухвата имплементацију минимално три хоста 
виртуелне инфраструктуре повезаних на дељени storage уређај са могућношћу 
аутоматског рестарта виртуелне машине на другом физичком серверу у случају отказа, 
засновано на софтверској платформи за десктоп виртуелизацију истог произвођача као и 
понуђено решење. 

− Виртуелизацију клијентских радних места (виртуелних десктоп инстанци) где се 
подразумева имплементација виртуелних машина које раде под МС Windows XP, Windows 
7 оперативним системом, засноване је на софтверској платформи за десктоп 
виртуелизацију истог произвођача као и понуђено решење, са имплементацијом 
минимално по 50 клијента. 

 Доказ: попуњен, потписан и оверен образац Стручне референце (из конкурсне 
документације) уз који је потребно приложити најмање три потврде наведених предходних 
референтних наручилаца, сагласно захтевима Наручиоца из ове тачке упутства. 
Референтним наручиоцем сматрају се правна лица на чијим објектима је понуђач 
реализовао референтне уговоре (крајњи корисник) и са којим понуђач има директан 
уговоран однос. У обзир се узимају референце које нису засноване на сопственој 
инфраструктури понуђача и фирми које имају повезану власничку структуру са понуђачем. 
Препоручује се коришћење обрасца Потврде из конкурсне документације који је потребно 
умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног наручиоца 
посебно. Уколико понуђач користи други образац потврде, исти ће се сматрати исправним 
уколико се изда на меморандуму наручиоца-купца и садржи све податке који се односе 
искључиво на производе који су предмет ове јавне набавке на основу којих је могуће 
доказати испуњеност наведеног услова,а то су: 

1. Назив наручиоца који издаје потврду, 
2. Врста и количина лиценци које су имплементиране са периодом имплементације, 
3. Датум издавања потврде, печат и потпис наручиоца 

• да понуђач поседује партнерски статус са произвођача понуђеног сториџ система и 
софтвера: 

 Доказ: Одговарајућа потврда – оригинал или фотокопија потврде (партнерског статуса) 
произвођача софтвера и сториџ система. 

• да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да је у могућности да 
ангажује (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, 
предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа потребна лица: 

− најмање 5 сертификованих инжењера са сертификатом издат од стране произвођача 
софтвера за виртуелизацију у верзији која је понуђена. 

 Доказ: Изјава којом овлашћено лице понуђача потврђује да испуњава услов који се односи 
на захтевани кадровски капацитет, са навођењем података о напред захтеваним лицима 
(име и презиме, врста и степен стручне спреме), уз коју је потребно приложити фотокопије 
М образаца за лица у радном односу, а за лица ангажована ван радног односа потребно је 
доставити фотокопију уговора о ангажовању. 

 Понуђач је дужан да достави фотокопије важећег сертификата издатог од стране 
произвођача софтвера за виртуелизацију у верзији која је понуђена од стране понуђача за 
наведено лице 
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− најмање 3 сертификована инжeњера са сертификатом издат од стране произвођача 
сториџ система 

 Доказ: Изјава којом овлашћено лице понуђача потврђује да испуњава услов који се односи 
на захтевани кадровски капацитет, са навођењем података о напред захтеваним лицима 
(име и презиме, врста и степен стручне спреме), уз коју је потребно приложити фотокопије 
М образаца за лица у радном односу, а за лица ангажована ван радног односа потребно је 
доставити фотокопију уговора о ангажовању. 

 Понуђач је дужан да достави фотокопије важећег сертификата издатог од стране 
произвођача сториџ система 
Докази о испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкама се могу доставити у 

неовереним копијама, а понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року 
који не може бити дужи од 3 дана од дана пријема писаног позива наручиоца, а који ће наручилац 
упутити понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија пре доношења одлуке о избору 
најповољније понуде, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из 
члана 77. Закона. Уколико понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија не достави 
оригинал или оверену копију доказа у року од 3 дана од дана пријема писаног позива наручиоца, 
наручилац ће његову понуду одбити као неисправну, а достављање оригинала/оверених копија ће 
тражити од понуђача који је следећи на ранг листи. 
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IV 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                               
Студентски трг бр. 1, Београд 
Матични број: 07003170 
ПИБ: 100052450                    
                                                              
Број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13- 2013 

 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Београду 

 
       
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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За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Београду у свему како следи 
 

Ред 
бр. Назив опреме   Количина 

Цена по 
јед. мере без 

ПДВ-а 
ПДВ Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ ___ 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ ___ СА 
ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  
 
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;  
  
Начин, рок и услови плаћања:  10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;  
 
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 3 код које је 
не дужи од 90 дана од дана закључења уговора); 
 
Место испоруке: Франко купац;  
 
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области привредне 
делатности којој припада предмет набавке; 
 
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од стране 
Наручиоца/Купца; 
 
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда); 
 
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција ___________________________ максимално ____________  година, 
Позиција ___________________________ максимално ____________  година. 
 

Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури). 
 
Аванс износи ________________  дин. 
 
 
 
Место и датум: 

________________________             (М.П.)                            _____________________________ 
                         (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Београду 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пун назив понуђача 
 

Седиште и адреса 
 

Матични број 
 

Регистарски број 
 

ПИБ 
 

Одговорно лице  
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефон-факс 
 

Број рачуна и назив банке 
 

e - mail  
 

 

 

Место и датум: 

________________________             (М.П.)                       _____________________________ 
                         (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

За набавку опреме за ПАРТИЈУ ____ – IPROD Универзитет у Београду 

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 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ 

За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Београду 

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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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 1 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
video i prateća oprema Kol. 

1. Video Projector – Proizvođač EPSON Model EB-W12 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Resolution: >1280x800  
Dynamic contrast: at least 4000:1  
Brightness: >2500 optimised Lumens  
Lamp life: >3000 hrs  
Inputs: HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite  
 Set of all necessary additional equipment items 

(cable >3m, carrying bag)  
 

2. Smart Board - Proizvođač SAHARA Model Clever LCD touch ili 
ekvivalentan 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Dimension: at least 120 cm x 100 cm  
Resolution: > 1024 x 768 (XGA)  
Service life: >10 years  
 USB or standard Video Beam connection  
Compatible cable: at least 4 m  
Optical drive: Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  
 Compatible with MS Office and Windows OS  

 
 

Set of all necessary additional equipment items 
(pens, power supply, pointer, short distance video 
projector, holder) 

1 

3. Digital Photo Camera - Proizvođač NIKON Model D3100 + AF-S DX 18-
55mm f3.5-5.6G VR 1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
 Sensor: at least 14 MPx  
 Effective pixels: > 14 million   
 Sensor size: at least 23 mm x 15 mm  
 File format: JPEG   
 Video: 1920 × 1080 (24 fps), 1280 × 720 (30 fps)  
  Built-in timer and display  
  Storage media: SD card (8Gb)  
  Appropriate Software   
  Permanent Software Licence  
  Compatible with MS Office and Windows OS  
  Set of compatible lenses  
  Approximately 18-55mm f3.5-5.6G  
  Carrying bag  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 2 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: Senzori sile Kol. 

1. Force Sensor (larger) - Proizvođač HBM Model U2B/10kN 1 

 Komponenta Tip Kol. 
 Measurement range: from 0 up to 10 kN  
 Accuracy class: at least 0.5  
 Operational 

temperature range: at least from -5oC up to 35oC  

  Protected according to DIN EN 60 529  
  Set of all necessary additional equipment items 

(cable >2m, nuts, bolts)  
1 

2. Force Sensor (smaller) - Proizvođač HBM Model U2B/0,5-5kN 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Measurement range: from 0 up to approximately 2 kN  
Accuracy class: at least 0.5  
Operational 
temperature range: at least from -5oC up to 35oC  

 Protected according to DIN EN 60 529  
 All necessary additional equipment items (cable 

>2m, nuts, bolts)  
1 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 3 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: 3D printer Kol. 

1. 3D Printer - Proizvođač CUBIFY 3D SYSTEMS Model CubeX Duo 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Maximum creaiton 
size: at least 140 x 140 x 140 mm  

Material: PLA plastic or ABS plastic  
Layer thickness: at most 0.25 mm   
Conectivity: USB or Wi-Fi  
 Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  

  Compatible with MS Office and Windows OS  
  Additional (spare) printing head 1 
  Fully compatible with 3D printer model  
  Cartridges 30 
  Compatible with 3D printer model  
  Color: White 6 
  Color: Black 6 
  Color: Silver 6 
  Color: Yellow 3 
  Color: Green 3 
  Color: Blue 3 
  Color: Red 3 
  Glue 20 
  Suitable for model fixation on 3D printer’s holders  
  Set of all necessary adittional equipment items 

(cables, supports, pads) 1 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 4 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: Mikroskop Kol. 

1. USB Microscope - Proizvođač KONIG ELECTRONIC Model CMP-
USBMICRO10 2 

 Komponenta Tip Kol. 
 USB Interface  
Maximum zoom: at least 200x  
Maximum resolution: at least 1280x1020px  
 Built-in LED Light  
 Appropriate Software  

  Permanent Software Licence  
  Compatible with MS Office and Windows OS  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 5 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: Ultrazvučna kada Kol. 

1. Ultrasonic Bath - Proizvođač EUMAX Model UD100SH 4L 1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
  Capacity: >2.5l  
  Inner Dimensions: > 250 x 150 x 80mm  
  Power: at least 100W  
  Built-in timer  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 6 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: Precizna vaga Kol. 

1. Precise Scales - Proizvođač RADWAG Model PS 600/C/2 1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
 Max. capacity: at least 600 g  

 Minimum measuring 
unit: 0.001 g  

 Tray size: >100 mm x 100 mm  

  Capable for weight measurements on room 
temperature (25 oC)  

  Built-in digital display  
  Official Accuracy Certificate included  
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Остали технички услови: 
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и 

квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике такве 
опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 63. Конкурсне документације и 
доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику. 

У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће 
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци. 

Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у случају 
неисправности иста могла послати на сервис. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ                                               
Универзитетски трг бр. 2, Ниш 
Матични број: 07185286 
ПИБ: 100335096                    
                                                              
Број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13- 2013 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Нишу 

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

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

Начин подношења понуде - означити 

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

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

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем ______________________________   

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

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Нишу у свему како следи 
 

Ред 
бр. Назив опреме   Количина 

Цена по 
јед. мере без 

ПДВ-а 
ПДВ Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ ___ 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

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

Позиција ___________________________ максимално ____________  година, 
Позиција ___________________________ максимално ____________  година. 
 

Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури). 
 
Аванс износи ________________  дин. 
 
 
Место и датум: 

________________________             (М.П.)                           _____________________________ 
                         (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Нишу 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пун назив понуђача 
 

Седиште и адреса 
 

Матични број 
 

Регистарски број 
 

ПИБ 
 

Одговорно лице  
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефон-факс 
 

Број рачуна и назив банке 
 

e - mail  
 

 

 

Место и датум: 

________________________             (М.П.)                       _____________________________ 
                         (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

За набавку опреме за ПАРТИЈУ ____ – IPROD Универзитет у Нишу 

1 НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

2 СЕДИШТЕ И АДРЕСА   

3 МАТИЧНИ БРОЈ  

4 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

5 ПИБ  

6 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

7 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

8 ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА 
БАНКА  

9 ТЕЛЕФОН   

10 ТЕЛЕФАКС  

11 Е-МAIL АДРЕСА  

 

Место и датум:  Понуђач: 
 М.П.  
  (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди  
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ОБРАЗАЦ 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ 

За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Нишу 

1 НАЗИВ 
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА  

2 СЕДИШТЕ И АДРЕСА   

3 МАТИЧНИ БРОЈ  

4 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

5 ПИБ  

6 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

7 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

8 ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА 
БАНКА  

9 ТЕЛЕФОН   

10 ТЕЛЕФАКС  

11 Е-МAIL АДРЕСА  

 

Место и датум:  Понуђач: 
 М.П.  
  (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 7 – ОПРЕМА - IPROD НИШ 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri Kol. 

1. HPC cluster/web server  1 

 NetApp FAS2220a  
Minimalne karakteristike storage sistema: 1 

 Komponenta Tip Kol. 
 Redudantan sistem kontrolera, napajanja i 

ventilatora 
 

 Sistem mora raditi u aktiv-aktiv režimu rada  
 Cache memorija: min 12GB  
 Minimalni kapacitet: 12 x 600GB SAS 10k  
 Proširivost uređaja: min 180TB  
 Host portovi min: 4 x 3/6Gb SAS, 8 x 1Gb 

Ethernet 
 

 Podržani protokoli: iSCSI, CIFS, NFS  
  Sistem mora biti isporučen sa uključenim 

protokolima: iSCSI, CIFS, NFS 
 

  Uključena funkcionalnost deduplikacije na 
produkcionim podacima na nivou bloka 

 

  Uključena funkcionalnost kompresije  
  Uključeni (Quality of service) alati koji 

omogućavaju određivanje prioriteta procesa 
 

  Sistem mora imati thin provisioning za 
maksimalno podržani kapacitet 

 

  Uz sistem se mora isporučiti i multipathing softver  
  Sistem mora podržati min 120.000 Snapshot 

kopija na sistemu 
 

  Sistem mora imati jedan operativni sistem na 
nivou storage uređaja 

 

  Podrška za sledeće operativne sisteme: Windows 
Server 2003, Windows XP, Linux, Sun Solaris, 
AIX, HP-UX, Mac OS, VMware ESX 

 

 HP ProLiant DL380p Gen8 Server 
Minimalne karakteristike servera : 

3 

  2U 2-socket rack servers   
 CPU po dva E5-2660 procesora  
 RAM memorije 96 GB i min 24 DIMM slots  
  4 x Ethernet 1GbE  
  3 years warranty  
  4GB SD Flash Media Kit  
  2 x 460W Hot Plug Power Supply Kit  

 Cisco WS-C2960S-24TS-S Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite 
Minimalne karakteristike switceva: 

2 

 Port: Minimum 26 portova i to 24 porta 10/100/1000 
Base-T i 2 x 1Gbps Ethernet SFP uplink porta 
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 Forwarding rate: 38.7 mpps Minimum  
 Forwarding 

bandwidth: 
50 Gbps Minimum  

 Flash memory: 64 MB Minimum  
 Memory DRAM: 128 MB Minimum  
 VLANs: 64 Minimum  
 VLAN IDs: 4000 Minimum  
 MTU: 9198 bytes Jumbo frames: 9216 bytes Minimum  
 Unicast MAC 

addresses: 
8000 Minimum  

 IPv4 IGMP groups: 256 Minimum  
 Optical SFP 

support: 
1000BASE-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH, 
100Base-FX with LC fiber connectors  

 

 Power supply: Internal power supply, with input voltages 
between 100 and 240 VAC 

 

 Maximum height: 1 RU  
 Minimum one USB 

interface:   
for file backup, distribution, and simplified 
operations 

 

 Security: support for per-port broadcast, multicast, and 
unicast storm control, Port security, Secure Shell 
(SSH) Protocol v2 and Simple Network 
Management Protocol (SNMP) v3 

 

 Support for 
protocols and 
features: 

Network Timing Protocol (NTP), Trivial File 
Transfer Protocol (TFTP), Voice VLAN, Internet 
Group Management Protocol (IGMP) Snooping 
for IPv4 and IPv6 MLD v1 and v2 Snooping 

 

 Quality of Service: 802.1p class of service (CoS), Four egress 
queues per port, Shaped Round Robin (SRR) 
and Weighted Tail Drop (WTD) 

 

 Supported 
standards: 
 

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
- IEEE 802.1p CoS Prioritization 
- IEEE 802.1Q VLAN 
- IEEE 802.1s 
- IEEE 802.1w 
- IEEE 802.1X 
- IEEE 802.1ab 
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 
- IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 
100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 
- IEEE 802.3 10BASE-T specification 
- IEEE 802.3u 100BASE-TX specification 
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification 
- IEEE 802.3z 1000BASE-X specification 
- 100BASE-FX (SFP) 
- 1000BASE-SX (SFP) 
- 1000BASE-LX/LH (SFP) 
- Remote Monitoring (RMON) I and II standards 
- SNMPv1, v2c, and v3 

 

2. Software for virtualization - VMware Essentials Plus Kit 1 

 Komponenta Tip Kol. 
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Minimalne karakteristike softvera za virtuelizaciju:  
 Licenece za 6 CPU servera i jednu instancu 

menadzment konzole 
Podizanje virtuelnog klastera koji omogićava HA 
virtuelnih mašina uz automatski restart na 
ispravnom fizičkom server, backup i restore VM, 
migraciju uživo sa jednog fizičkog server na drugi, 
nezavisnu replikaciju VM sa jednog storage 
sistema na drugi, menadžment kozolu za 
upravljanje virtuelnom infrastukturom 

 

Licence za virtuelizaciju - VMware horizon View 10 
 Licence za virtuelizaciju 10 desktopova i 

aplikacija 
 

3. Thin client 10 

 Komponenta Tip Kol. 
Integrisani zero klijent u monitor od min 23`` (16:9)  
Minimalna tehnička specifikacija:  
Minimalna 
rezolucija: 

1920 x 1080 
  

ČIP: TERA2 (Teradici 2321)  
RAM Memorija: 512 MB  
Podržani protocol: PCoIP  
Mrežni adapter: Gigabit Ethernet  
Zvučnici: Integrisani zvučnici (1W x 2)  
Inputi: LAN , MIC-in, USB 2.0 (6ea), D-sub  
   

5. A4 network printer - HP Laserjet 600 printer M602n 1 

 Komponenta Tip Kol. 
 A4 network printer for large workgroups,high 

performance, reliable security  

Rezolucija 1200x1200dpi,   

Print speed: up to 50ppm A4 and 52ppm letter,   

 first page out 8.5s,   

 512MB,   
processor 800MHz  
 native PDF printing v1.4,   
 100-sheet multipurpose tray (60-200g/m2),   
 500-sheet input tray (60-120g/m2),   

 Output capacity 600 sheets  
 Port: USB2.0   
  built-in Gigabit Ethernet  
  2 external host USB  
  2 internal host USB 2.0 and 1 USB 2.0 HIP for 3rd 

party connection 
 

  ecommended monthly volume 3000-15000  
  duty cycle up to 225.000 pages per month  
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  toner 10.000 pages CE390A,optional high-capacity 
toner 24.000 pages CE390X 

 

7. Laptop - HP EliteBook 8570p AIR / UMA 8570p  1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
Monitor:  15.6", 1366×768  

 Processor: Intel Core i5-3230M , 2600 MGHz  
 Graphics card: Intel HD Graphics 4000  
 Memory: 4GB  
 HDD: 500 GB  
 Operativni sistem: Win 7 Pro 64  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 8 – ОПРЕМА - IPROD НИШ 

 

r.br. NAZIV OPREME: 3D printer Kol. 

1. 3D printer- EnvisionTEC ULTRA® 3SP 1 

 Komponenta Tip Kol. 

Build Envelope 11” x 7.25” x 8”  
(27.94 x 18.42 x 20.32 cm)  

Resolution in X and 
Y 

0.004” (100 µm)  

Dynamic Voxel 
Resolution  
in Z (User 
Adjustable and  
Material 
Dependent) 

0.001” - 0.004”  
(25 - 100 µm) 

 

Data Handling STL  
 Standard Starter Kit includes Magics Ultra, 25 kg 

E-Denstone, Machine Accessories, Prefactory 
Software 

 

 Ultra Heated Tank upgrade  
 Ultra Installation & Training (2 days)  

  Ultra Transport (from Germany)  
 



"Improvement of  product development studies in Serbia 
               and Bosnia and Herzegovina" - IPROD                     УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ             

 

39 од 103 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 9 – ОПРЕМА - IPROD НИШ 

r.br. NAZIV OPREME: ploter Kol. 

1. Ploter A0 - Canon PROGRAF iPF765 1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
Širina štampe 36“ (914 mm)  

 Broj boja 5  (C, M, Y, K i 2x MBK)  
 Kapacitet ketridža 130ml po svakoj boji  

 Veličina kapljice 
mastila 4 pl po boji  

 Rezolucija 2400x1200 dpi  
 Brzina štampe A0 za 48 sec.  
 RAM 32 GB (256 MB fizički)  
 HDD 250 GB  
  Maintenance Cartridge MC-10 1 
  Pigment Ink Tank PFI-102 Matte Black (2 ketrridža) 1 
  Dye Ink Tank PFI-102 Photo Black 1 
  Dye Ink Tank PFI-102 Cyan 1 
  Dye Ink Tank PFI-102 Yellow 1 
  Dye Ink Tank PFI-104 Magenta 1 
  Print Head PF-04 1 
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Остали технички услови: 
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и 

квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике такве 
опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 63. Конкурсне документације и 
доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику. 

У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће 
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци. 

Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у случају 
неисправности иста могла послати на сервис. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                               
Трг Доситеја Обрадовића 5, Нови Сад 
Матични број: 08067066 
ПИБ: 101636534                    
                                                              
Број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13- 2013 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Новом Саду 

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

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

Начин подношења понуде - означити 

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

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

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем _______________________________   

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

 
 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Новом Саду у свему како следи 

Ред 
бр. Назив опреме   Количина 

Цена по 
јед. мере без 

ПДВ-а 
ПДВ Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ ___ 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ __ СА ПОРЕЗОМ 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  
 
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;  
  
Начин, рок и услови плаћања:  10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;  
 
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 11 код које је 
не дужи од 90 дана од дана закључења уговора); 
 
Место испоруке: Франко купац;  
 
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области привредне 
делатности којој припада предмет набавке; 
 
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од стране 
Наручиоца/Купца; 
 
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда); 
 
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција ___________________________ максимално ____________  година, 
Позиција ___________________________ максимално ____________  година. 
 

Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури). 
 
Аванс износи ________________  дин. 
 
 
Место и датум: 

________________________              (М.П.)                           _____________________________ 
                          (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Новом Саду 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пун назив понуђача 
 

Седиште и адреса 
 

Матични број 
 

Регистарски број 
 

ПИБ 
 

Одговорно лице  
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефон-факс 
 

Број рачуна и назив банке 
 

e - mail  
 

 

 

Место и датум: 

________________________             (М.П.)                       _____________________________ 
                         (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
За набавку опреме за ПАРТИЈУ ____ – IPROD Универзитет у Новом Саду 

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 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ 

За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Новом Саду 

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 
 

 



"Improvement of  product development studies in Serbia 
               and Bosnia and Herzegovina" - IPROD                     УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ             

 

47 од 103 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 10 – ОПРЕМА - IPROD НОВИ САД 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
video i prateća oprema Kol. 

1. Video Projector – Proizvođač EPSON Model EB-W12 2 

 Komponenta Tip Kol. 
Resolution: >1280x800  
Dynamic contrast: at least 4000:1  
Brightness: >2500 optimised Lumens  
Lamp life: >3000 hrs  
Inputs: HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite  
 Set of all necessary additional equipment items 

(cable >3m, carrying bag)  
 

2 PC kompjuter - HP Compaq Pro 6300 MT 6 

 Komponenta Tip Kol. 
 Procesor Intel Pentium G640, 3 MB cache, 2 cores  
 Memorija 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM  
 Kapacitet hard diska 250 GB  
 Optićki uređaj SATA SuperMulti DVD writer  
 Mreža Intel 82579LM Gigabit  
 Monitor 21.5",1920x1080,LED,Mega DCR,5ms, 200cd/m2, 90°/65°, 

D-Sub. 
6 

3. Smart Board - Proizvođač SAHARA Model Clever LCD touch ili 
ekvivalentan 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Dimension: at least 120 cm x 100 cm  
Resolution: > 1024 x 768 (XGA)  
Service life: >10 years  
 USB or standard Video Beam connection  
Compatible cable: at least 4 m  
Optical drive: Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  
 Compatible with MS Office and Windows OS  

 
 

Set of all necessary additional equipment items 
(pens, power supply, pointer, short distance video 
projector, holder) 

1 

4. A4 network printer - HP Laserjet 600 printer M602n 2 

 Komponenta Tip Kol. 
 A4 network printer for large workgroups,high 

performance, reliable security  

Rezolucija 1200x1200dpi,   

Print speed: up to 50ppm A4 and 52ppm letter,   

 first page out 8.5s,   

 512MB,   
processor 800MHz  
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 native PDF printing v1.4,   
 100-sheet multipurpose tray (60-200g/m2),   
 500-sheet input tray (60-120g/m2),   

 Output capacity 600 sheets  
 Port: USB2.0   
  built-in Gigabit Ethernet  
  2 external host USB  
  2 internal host USB 2.0 and 1 USB 2.0 HIP for 3rd 

party connection 
 

  ecommended monthly volume 3000-15000  
  duty cycle up to 225.000 pages per month  
  toner 10.000 pages CE390A,optional high-capacity 

toner 24.000 pages CE390X 
 

5. Laptop - HP EliteBook 8570p AIR / UMA 8570p  3 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
Monitor:  15.6", 1366×768  

 Processor: Intel Core i5-3230M , 2600 MGHz  
 Graphics card: Intel HD Graphics 4000  
 Memory: 4GB  
 HDD: 500 GB  
 Operativni sistem: Win 7 Pro 64  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 11 – ОПРЕМА - IPROD НОВИ САД 

 

r.br. NAZIV OPREME: 3D printer Kol. 

1. 3D Printer - Proizvođač CUBIFY 3D SYSTEMS Model CubeX Duo 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Maximum creaiton 
size: at least 140 x 140 x 140 mm  

Material: PLA plastic or ABS plastic  
Layer thickness: at most 0.25 mm   
Conectivity: USB or Wi-Fi  
 Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  

  Compatible with MS Office and Windows OS  
  Additional (spare) printing head 1 
  Fully compatible with 3D printer model  
  Cartridges 30 
  Compatible with 3D printer model  
  Color: White 6 
  Color: Black 6 
  Color: Silver 6 
  Color: Yellow 3 
  Color: Green 3 
  Color: Blue 3 
  Color: Red 3 
  Glue 20 
  Suitable for model fixation on 3D printer’s holders  
  Set of all necessary adittional equipment items 

(cables, supports, pads) 1 
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Остали технички услови: 
У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и 

квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике такве 
опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 63. Конкурсне документације и 
доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику. 

У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће 
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци. 

Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у случају 
неисправности иста могла послати на сервис. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                               
Јована Цвијића бб, Крагујевац 
Матични број: 07150393 
ПИБ: 101319321                    
                                                              
Број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13- 2013 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ ____ – IPROD Универзитет у Крагујевцу 

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

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________; Пословна банка: ___________________ 

 

Начин подношења понуде - означити 

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

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

в) са подизвођачем/суиспоручиоцем________________________________   

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

 
 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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За набавку опреме за ПАРТИЈУ ____ – IPROD Универзитет у Крагујевцу у свему како следи 

 
Ред 
бр. 

Назив опреме   Количина 
Цена по 

јед. мере без 
ПДВ-а 

ПДВ Укупна цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ __ 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ __ СА ПОРЕЗОМ 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  
 
 
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;  
  
Начин, рок и услови плаћања:  10 дана по испоруци и пријему робе или авансно плаћање;  
 
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора, осим за партију 12 код које је 
не дужи од 90 дана од дана закључења уговора); 
 
Место испоруке: Франко купац;  
 
Квалитет: Према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области привредне 
делатности којој припада предмет набавке; 
 
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 2 (два) од дана пријема обавештења од стране 
Наручиоца/Купца; 
 
Опција понуде ____ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда); 
 
 
 
 
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 

Позиција ___________________________ максимално ____________  година, 
Позиција ___________________________ максимално ____________  година. 
 

Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури). 
 
Аванс износи ________________  дин. 
 
 
Место и датум: 

________________________              (М.П.)                           _____________________________ 
                          (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Крагујевцу 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пун назив понуђача 
 

Седиште и адреса 
 

Матични број 
 

Регистарски број 
 

ПИБ 
 

Одговорно лице  
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефон-факс 
 

Број рачуна и назив банке 
 

e - mail  
 

 

 

Место и датум: 

________________________             (М.П.)                       _____________________________ 
                         (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
За набавку опреме за ПАРТИЈУ ____ – IPROD Универзитет у Крагујевцу 

1 НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

2 СЕДИШТЕ И АДРЕСА   

3 МАТИЧНИ БРОЈ  

4 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

5 ПИБ  

6 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

7 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

8 ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА 
БАНКА  

9 ТЕЛЕФОН   

10 ТЕЛЕФАКС  

11 Е-МAIL АДРЕСА  

 

Место и датум:  Понуђач: 
 М.П.  
  (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди  
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ОБРАЗАЦ 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ 

За набавку опреме за ПАРТИЈУ ___ – IPROD Универзитет у Крагујевцу 

1 НАЗИВ 
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА  

2 СЕДИШТЕ И АДРЕСА   

3 МАТИЧНИ БРОЈ  

4 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

5 ПИБ  

6 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

7 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

8 ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА 
БАНКА  

9 ТЕЛЕФОН   

10 ТЕЛЕФАКС  

11 Е-МAIL АДРЕСА  

 

Место и датум:  Понуђач: 
 М.П.  
  (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 12 – ОПРЕМА - IPROD КРАГУЈЕВАЦ 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
TV, video i prateća oprema Kol. 

1. 3D Printer - Cube®  1 

 Komponenta Tip Kol. 
 Maximum creaiton size: at least 140 x 140 x 140 mm  
 Material: PLA plastic or ABS plastic  
 Layer thickness: at most 0.25 mm   
 Conectivity: USB or Wi-Fi  
 Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  
 Compatible with MS Office and Windows OS  

  Additional (spare) printing head 1 
  Fully compatible with 3D printer model  
  Cartridges 30 
  Compatible with 3D printer model  
  Color: White 6 
  Color: Black 6 
  Color: Silver 6 
  Color: Yellow 3 
  Color: Green 3 
  Color: Blue 3 
  Color: Red 3 
  Glue 20 
  Suitable for model fixation on 3D printer’s holders  
  Set of all necessary adittional equipment items 

(cables, supports, pads) 
1 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 13 – ОПРЕМА - IPROD КРАГУЈЕВАЦ 

 

r.br. NAZIV OPREME: RP glodalica Kol. 

2 Desktop RP Milling Machine - Roland – Modela MDX-40A 1 

 Komponenta Tip Kol. 
  X, Y, and Z operation strokes – at least 305 (X) x 305 

(Y) x 105 (Z) mm 
 

  Mechanical resolution - 0.002 mm/step (micro-step 
control) 

 

  Software  
  Set of all necessary adittional equipment items 

(cables, supports, pads) 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 14 – ОПРЕМА - IPROD КРАГУЈЕВАЦ 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
TV, video i prateća oprema Kol. 

1. Video Projector - EPSON Projektor EB-W12 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Resolution: >1280x800  
Dynamic contrast: at least 4000:1  
Brightness: >2500 optimised Lumens  
Lamp life: >3000 hrs  
Inputs: HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite  
 Background (Canvas)  
 Set of all necessary additional equipment items 

(cable >3m, carrying bag)  
 

2. PC workstation - Altos Scorpion Core i3 10 

 Komponenta Tip Kol. 
Processor: ≥ Intel® Core™ i3, 3MB BOX 22nm, 3.20GHz  
Motherboard: ≥ LGA1155 H61 

PCIe/DDR3/SATA2/LAN10/100/DVI/7.1 
 

Graphics card: ≥ GeForce GTX650 1GB/DDR5/DVI/HDMI/DP/128bit  
Standard memory: ≥ DDR3 8GB  
Hard disk: ≥ 1000GB  
Optical drive: DVD+/-RW /SATA/ black, 22XDVD/12xDVD-RAM  
Power supply: ≥ ATX Midi Tower, Black, 500 W  
Keyboard: ≥ Tastatura USB YU Logitech K120, Black OEM  

 Mouse : ≥ USB Logitech B110, Optical 800dpi Black OEM  
 Monitor: 21.5" Samsung S22C300B LED, 1920x1080 (FullHD) 

5ms DC5M:1 DVI 
 

3. Laptop computer – LENOVO Ideapad Y500 2 

 Komponenta Tip Kol. 
Monitor: ≥ 15.6”  
Processor: Intel® Core™ i7 3630QM, 3.4GHz  
Graphics card: Dual nVidia GeForce GT 750M  
Memory: 8GB (4GB + 4GB) DDR3 1600MHz SDRAM, 2 x 

SODIMM socket max 16GB 
 

WEB camera: Yes  
Network card: Broadcom Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps  

 Wireless: Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (802.11 b/g/n)  
  Bluetooth, Card reader  
 Mouse : ≥ Logitech B110, black, usb + PAD  

4. Monitor - LG LED TV 42" 42LN5400 Full HD 2 

 Komponenta Tip Kol. 
Screen: LED  
Dimension: ≥ 42”  
Resolution: ≥ 1920 x 1080 Full HD  
HDMI: ≥ 2  
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USB: ≥ 1  

5. PC workstation 2 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
Processor : ≥ Intel BX80637I53570SR0T7 Processor i5-3570, 

3.40GHz, 6MB, LGA1155, Ivy Bridge  

 Motherboard: 
≥ GIGABYTE GA-Z77-DS3H rev.1.1  / RAID / 
LGA1155 , PCIe, 4xDDR3, SATA3, GLAN, 7.1, 
USB3.0 

 

 RAM : ≥ Kingston 16GB (4x4kit) 1600Mhz 
KHX1600C9D3K4/16GX HyperX Genesis  

 Graphics card: 
≥ Gigabyte ATI HD 6670 GV-R667D3-1GI, PCI-E 1GB 
DDR3 Core 800 MHz, Mem 3200 MHz, DVI, HDMI, 
VGA, DX11 

 

 HDD: ≥ Western Digital Caviar Blue 1 TB WD10EZEX 
SATA2/SATA3 , 64MB, 7200 rpm  

 SSD: 
≥ SAMSUNG SSD 128GB S840 PRO (MZ-
7PD128BW), 2.5" 7mm (Ultraslim) Form Factor, SATA 
III, Sequential Read Speed up to 530MB/s, Sequential 
Write Speed up to 390MB/s 

 

 DVD/RW: ≥ LG GH24NS90.AUAA50B DVD R Super Multi 24X 
SATA M DISC Silent Play Dual Layer Black Bulk  

 Power supply: ≥ Cooler Master Elite 371, RC-371-KKP500, RS-500-
PCAP-J3 500W  

 Monitor: ≥ Dell 23" U2312HM LED IPS/1920x1080(FullHD), 
8ms, 2M:1, DVI, 4xUSB  

 Keyboard: ≥ Logitech UltraX Flat Keyboard, black, usb  
 Mouse : ≥ Logitech B110, black, usb + PAD  
 OS: MICROSOFT Windows 7 Home Premium OEM  64bit  
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Остали технички услови: 

У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и 
квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике такве 
опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 63. Конкурсне документације и 
доставити одштампану спецификацију произвођача на српском језику. 

У случају да је било која техничка карактеристика лошија од захтеване, комисија ће 
донети одлуку да ли ће понуду да прихвати или одбаци. 

Амбалажу у којој је испоручена компјутерска опрема чува испоручилац како би се у случају 
неисправности иста могла послати на сервис. 
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ПРИЛОГ УЗ  ПОНУДУ 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА БР.    

 

Р.Б. Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Место и датум: 

________________________             (М.П.)                        _____________________________ 
                          (потпис овлашћеног лица) 
 

 

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

ОБРАЗАЦ 

 
 

ИЗЈАВА 
 
 

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ 
ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ 
ОПРЕМЕ- БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 13/13 – 2013, У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
„IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND 

HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR 
 

 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из јавног позива 
објављеног на Порталу јавних набавки и конкурсне документације за достављање понуда у 
поступку обједињене набавке опреме - рачунарске опреме и софтвера, ТВ, видео и пратеће 
опреме, за потребе свих партнера на пројекту у оквиру реализације Пројекта  „IMPROVEMENT 
OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - 
IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, број набавке ТЕМПУС 13/13 – 
2013. Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора. 
 
 
 
 
 

Место и датум:  Понуђач: 
 М.П.  
  (потпис овлашћеног лица) 
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VI 
ОБРАЗАЦ 

ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ 
ОПРЕМЕ – БРОЈ НАБАВКЕ ТЕМПУС 13/13–2013. 

Р.б. Назив документа                 Датум и ознака 

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

2 

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

 
 

3 

Потврде привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда 

 

4 

Уверење Пореске управе министарства финасија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 

 

5 Биланс стања и биланс успеха за 2011 и 2012.   

6 Образац Референтна листа и Образац Потврда за 
референце  

7 

Образац Изјава о кључном техничком особљу 
одговорном за извршење уговора и/или изјава 
овлашћеног лица да су за извршење уговора одговорна 
лица запослена код произвођача предмета набавке. 
Доказ о поседовању доставног возила или важећи уговор 
о коришћењу услуге доставе са правним или физичким 
лицем које се бави услугама превоза. 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 
VII 
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ОБРАЗАЦ 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

Редни 
број Назив наручиоца Лице за контакт и 

телефонски број Уговор, вредност, датум уговора 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Место и датум: (М.П.) Потпис понуђача 

 

__________________________ 

  

__________________________________ 

                                                                 

Напомена: 

У рефернтну листу уносе се наручиоци којима је добављач испоручио опрему најмање у вредности партије за коју се 
доставља понуда у периоду од последње три године (2011, 2012, 2013) до дана објављивања јавног позива. Уносе се 
само они наручиоци са којима добављач има потписане уговоре. У случају већег броја закључених уговора образац 
фотокопирати. 
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VIII 
ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  
 

Р.б. Име и презиме Стручна спрема Део уговора за чије извршење 
има одговорност 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 
 М.П.  
  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

Напомена: Услучају већег броја кључог техничког особља образац копирати 
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IX 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - IPROD УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 
 (шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13-2013) 

закључен у Београду, дана ________ 2014. године између: 

1. Универзитета у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд, Србија, кога заступа проф. др Владимир 
Бумбаширевић, ректор, ПИБ 100052450 (у даљем тексту: Купац),  

и 
2. __________________________________________ из ________________________, адреса 

___________________________________, ПИБ _______________, матични број_________________, са 
бројем текућег рачуна  ____________________ отвореног код _____________________ (банке), кога 
заступа  _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка опреме: рачунарске опреме и софтвера, ТВ, видео и пратеће опреме (у 
даљем тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта „IMPROVEMENT OF PRODUCT 
DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-
2012-1-RS-TEMPUS-JPCR (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене јавне 
набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 13/13 - 2013 ПАРТИЈА ___ – 
ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД, коју је спровео Универзитет у Нишу као носилац Пројекта, у свему према 
документацији Купца и Понуди Продавца број _______ од ____________ године, која чини саставни део 
овог Уговора. 
 
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора. 

 
Члан 3. 

Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1, 11000 
Београд. 

Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на Универзитет у 
Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд, за ТЕМПУС Пројекат „IMPROVEMENT OF PRODUCT 
DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-
2012-1-RS-TEMPUS-JPCR. 

 
Члан 4. 

Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном паковању и да исто паковање чува код себе све 
до истека гарантног рока опреме, како би се у случају квара иста могла послати у сервис у траженој 
оригиналној амбалажи.  

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за 
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.  

 
Члан 5. 

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и 
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора. 

Продавац је дужан да Купца писаним путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након појаве 
непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра евентуалну 
могућност продужења уговореног рока испоруке. 

 
Члан 6. 

Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим 
Уговором. 

Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују овлашћена 
лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања опреме, а 
најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
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ЦЕНА 
Члан 7. 

Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из Понуде Продавца број ___________од __________ 
године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________) динара, без 
обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________ 
(_________________________) динара, са урачунатим порезом на додату вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу Купца -распаковано и 
повезано".  

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.  
 

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

добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом. 
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном Министарству.  
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити Продавцу 

који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са  напоменом да је опрема ослобођена 
од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме 
по основу издате фактуре.  

 
ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у свему техничким 

нормативима и важећим прописима. 
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за све 

недостатке и дефекте на испорученој опреми. 
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број 

___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 10. 
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем 

кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 
обавештења од стране Купца. 

Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене поправке. 
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном 
сервисеру. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца 
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2 

(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке или 
да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца 

На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________) 
месеци од дана извршене поправке или замене. 

Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно 
гарантни рок се продужава за период мировања опреме. 

 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 11. 
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског 

обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са 
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака у 
гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене 
опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од 
истека гарантног рока.  

 
Члан 12. 

Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског 
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења 
овог Уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико 
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може 
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исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 

споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна 

страна. 
 
 
 

Прилог: 
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године 

 
 
 

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА 

_____________________________________ __________________________________ 
 

Име и презиме овлашћеног лица 
РЕКТОР 

Проф. др Владимир Бумбаширевић 
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ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - IPROD УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

 

(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13-2013) 

закључен у Нишу, дана ________ 2014. године између: 

1. Универзитета у Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш, кога заступа проф. др Драган Антић, 
ректор, ПИБ 100335096 (у даљем тексту: Купац),  
и 

2. __________________________________________ из ________________________, адреса 
___________________________________, ПИБ _______________, матични број_________________, 
са бројем текућег рачуна  ____________________ отвореног код _____________________ (банке), кога 
заступа  _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка опреме: рачунарске опреме и софтвера, ТВ, видео и пратеће опреме (у 
даљем тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта „IMPROVEMENT OF PRODUCT 
DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-
2012-1-RS-TEMPUS-JPCR (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене јавне 
набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 13/13 - 2013 ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА 
- IPROD НИШ, коју је спровео Универзитет у Нишу као носилац Пројекта, у свему према документацији 
Купца и Понуди Продавца број ________ од ____________ године, која чини саставни део овог Уговора. 
 
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора. 
 

Члан 3. 
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000 

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

Нишу, Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш, за ТЕМПУС Пројекат „IMPROVEMENT OF PRODUCT 
DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-
2012-1-RS-TEMPUS-JPCR. 

 
Члан 4. 

Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном паковању и да исто паковање чува код себе све 
до истека гарантног рока опреме, како би се у случају квара иста могла послати у сервис у траженој 
оригиналној амбалажи.  

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за 
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.  

 
Члан 5. 

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и 
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора. 

Продавац је дужан да Купца писаним путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након појаве 
непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра евентуалну 
могућност продужења уговореног рока испоруке. 

 
Члан 6. 

Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим 
Уговором. 

Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују овлашћена 
лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања опреме, а 
најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
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ЦЕНА 
Члан 7. 

Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из Понуде Продавца број ___________од __________ 
године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________) динара, без 
обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________ 
(_________________________) динара, са урачунатим порезом на додату вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу Купца -распаковано и 
повезано".  

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.  
 

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

добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом. 
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном Министарству.  
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити Продавцу 

који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са  напоменом да је опрема ослобођена 
од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме 
по основу издате фактуре. 

 
ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у свему техничким 

нормативима и важећим прописима. 
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за све 

недостатке и дефекте на испорученој опреми. 
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број 

___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 10. 
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем 

кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 
обавештења од стране Купца. 

Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене поправке. 
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном 
сервисеру. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца 
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2 

(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке или 
да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца 

На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________) 
месеци од дана извршене поправке или замене. 

Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно 
гарантни рок се продужава за период мировања опреме. 

 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 11. 
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског 

обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са 
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака у 
гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене 
опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од 
истека гарантног рока.  

 
Члан 12. 

Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског 
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења 
овог Уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико 
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може 
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исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 

споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Нишу. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна 

страна. 
 

 
Прилог: 

1. Понуда Продавца број ________ од __________ године 
 
 
 

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА 

_____________________________________ ______________________________________ 
 

Име и презиме овлашћеног лица 
РЕКТОР 

Проф. др Драган Антић 
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ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - IPROD УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
 

(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13-2013) 

закључен у Новом Саду, дана ________ 2014. године између: 

1. Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад, кога заступа проф. др 
Мирослав Весковић, ректор, ПИБ 101636534 (у даљем тексту: Купац),  
и 

2. __________________________________________ из ________________________, адреса 
___________________________________, ПИБ _______________, матични број_________________, 
са бројем текућег рачуна  ____________________ отвореног код _____________________ (банке), кога 
заступа  _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка опреме: рачунарске опреме и софтвера, ТВ, видео и пратеће опреме (у 
даљем тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта „IMPROVEMENT OF PRODUCT 
DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-
2012-1-RS-TEMPUS-JPCR (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене јавне 
набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 13/13 - 2013 ПАРТИЈА ___ – 
ОПРЕМА - IPROD НОВИ САД, коју је спровео Универзитет у Нишу као носилац Пројекта, у свему према 
документацији Купца и Понуди Продавца број ________ од ____________ године, која чини саставни део 
овог Уговора. 

 
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора. 
 

Члан 3. 
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 

5, 21000 Нови Сад. 
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи на Универзитет у 

Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 5, 21000 Нови Сад, за ТЕМПУС Пројекат „IMPROVEMENT OF 
PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-
TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR. 

 
Члан 4. 

Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном паковању и да исто паковање чува код себе све 
до истека гарантног рока опреме, како би се у случају квара иста могла послати у сервис у траженој 
оригиналној амбалажи.  

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за 
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.  

 
Члан 5. 

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и 
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора. 

Продавац је дужан да Купца писаним путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након појаве 
непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра евентуалну 
могућност продужења уговореног рока испоруке. 

Члан 6. 
Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим 

Уговором. 
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују овлашћена 

лица Купца и Продавца. 
Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања опреме, а 

најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
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ЦЕНА 
Члан 7. 

Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из Понуде Продавца број ___________од __________ 
године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________) динара, без 
обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________ 
(_________________________) динара, са урачунатим порезом на додату вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу Купца -распаковано и 
повезано".  

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.  
 

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

добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом. 
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном Министарству.  
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити Продавцу 

који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са  напоменом да је опрема ослобођена 
од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме 
по основу издате фактуре.  

 
ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у свему техничким 

нормативима и важећим прописима. 
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за све 

недостатке и дефекте на испорученој опреми. 
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број 

___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 10. 
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем 

кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 
обавештења од стране Купца. 

Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене поправке. 
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном 
сервисеру. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца 
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2 

(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке или 
да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца 

На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________) 
месеци од дана извршене поправке или замене. 

Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно 
гарантни рок се продужава за период мировања опреме. 

 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 11. 
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског 

обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са 
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака у 
гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене 
опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од 
истека гарантног рока.  

 
Члан 12. 

Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског 
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења 
овог Уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико 
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може 
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исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 
 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 

споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна 

страна. 
 
 

Прилог: 
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године 

 
 
 

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА 

 
_____________________________________ 

 
_________________________________ 

 
Име и презиме овлашћеног лица 

РЕКТОР 
Проф. др Мирослав Весковић 
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ПАРТИЈА __ – ОПРЕМА - IPROD Универзитет у Крагујевцу 
 

 (шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13-2013) 

закључен у Крагујевцу, дана ________ 2014. године између: 

1. Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића, б.б., 34000 Крагујевац, кога заступа проф. др Слободан 
Арсенијевић, ректор, ПИБ 101319321 (у даљем тексту: Купац),  
и 

2. __________________________________________ из ________________________, адреса 
___________________________________, ПИБ _______________, матични број_________________, 
са бројем текућег рачуна  ____________________ отвореног код _____________________ (банке), кога 
заступа  _________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је набавка опреме: рачунарске опреме и софтвера, ТВ, видео и пратеће опреме (у 

даљем тексту: опрема) у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта „IMPROVEMENT OF PRODUCT 
DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 530577-TEMPUS-1-
2012-1-RS-TEMPUS-JPCR (у даљем тексту: Пројекат), а по спроведеном поступку обједињене јавне 
набавке за потребе свих партнера на Пројекту, број набавке: ТЕМПУС 13/13 - 2013 ПАРТИЈА ___ – 
ОПРЕМА - IPROD Крагујевац, коју је спровео Универзитет у Нишу као носилац Пројекта, у свему према 
документацији Купца и Понуди Продавца број ________ од ____________ године, која чини саставни део 
овог Уговора. 
 
РОК, МЕСТО И ДЕТАЉИ ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора. 
 

Члан 3. 
Место испоруке опреме је зграда Ректората Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 

Крагујевац. 
Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог Уговора, фактурише и испоручи у згради Ректората 

Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, за ТЕМПУС Пројекат „IMPROVEMENT 
OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - IPROD ” бр. 
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR. 

Члан 4. 
Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном паковању и да исто паковање чува код себе све 

до истека гарантног рока опреме, како би се у случају квара иста могла послати у сервис у траженој 
оригиналној амбалажи.  

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за 
инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.  

 
Члан 5. 

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и 
случајевима који онемогућавају извршење испоруке у року из члана 2. овог Уговора. 

Продавац је дужан да Купца писаним путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након појаве 
непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра евентуалну 
могућност продужења уговореног рока испоруке. 

Члан 6. 
Купац се обавезује да преузме опрему под условима и у количини у складу са Понудом и овим 

Уговором. 
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују овлашћена 

лица Купца и Продавца. 
Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања опреме, а 

најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
 
 
 
 

ЦЕНА 
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Члан 7. 
Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из Понуде Продавца број ___________од __________ 

године, у укупном износу од ________________ (словима: ____________________________) динара, без 
обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________ 
(_________________________) динара, са урачунатим порезом на додату вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу Купца -распаковано и 
повезано".  

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.  
 

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

добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупним износом набавке са ПДВ-ом. 
На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном Министарству.  
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити Продавцу 

који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са  напоменом да је опрема ослобођена 
од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу у року од 10 дана од дана испоруке и пријема опреме 
по основу издате фактуре.  

 
ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у свему техничким 

нормативима и важећим прописима. 
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за све 

недостатке и дефекте на испорученој опреми. 
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и Понуди Продавца број 

___________од __________ године, која чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 10. 
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем 

кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 
обавештења од стране Купца. 

Продавац је дужан да преузме неиспавну опрему и врати је Купцу након извршене поправке. 
Преузимање неисправне опреме, поправку и враћање исте, Продавац може поверити и овлашћеном 
сервисеру. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца 
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2 

(два) дана од дана пријема обавештења од стране Купца, Купац има право да сам отклони недостатке или 
да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца 

На поправљене и замењене делове опреме примењује се гарантни рок од __________ (_________) 
месеци од дана извршене поправке или замене. 

Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно 
гарантни рок се продужава за период мировања опреме. 

 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 11. 
Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског 

обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са 
депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака у 
гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене 
опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком који је доспећа 15 (петнаест) дана дуже од 
истека гарантног рока.  

 
Члан 12. 

Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског 
обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења 
овог Уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико 
наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може 
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај 
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авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 

споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна 

страна. 
 
 

Прилог: 
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године 

 
 

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА 

_____________________________________ _________________________________ 
 

Име и презиме овлашћеног лица 
РЕКТОР 

Проф. др Слободан Арсенијевић 
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X 
ОБРАЗАЦ  

СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
ЗА ПАРТИЈУ______  

 

Р.Б.  врста опреме 
ЈЕДИНИ

ЦА 

МЕРЕ 

КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

(БЕЗ  ПДВ-а) 

СТОПА  

ПДВ-а 

ЈЕДИНИЧНА 
 ЦЕНА СА  
ПДВ-ом  
 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом 
 
 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а НА УКУПНУ ЦЕНУ   

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 
Место и датум:  Понуђач: 

 М.П.  
  (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 

Напомена: Образац се попуњава само за одређену партију. У случају да понуђач подноси понуду за више 
партија, образац треба умножити и попунити за сваку понуђену партију. 
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XI 
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Назив наручиоца:  
Седиште: 
Матични број: 
ПИБ: 
Телефон: 
 
 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. 1) Закона о јавним набавкама наручилац издаје 
 
 
                  ПОТВРДУ 
 
 

да је понуђач _______________________________ у ___________________________ години 
                                      (назив и седиште понуђача)                           (навести годину у којој су испоручена добра) 
наручиоцу извршио испоруку добара: _____________________________________________ 
      (навести врсту добара) 
 у вредности од _____________________ динара, и у потпуности испунио уговорене обавезе. 
 

Потврда се издаје на захтев понуђача ___________________________________ ради учешћа у 
поступку обједињене набавке опреме - рачунарске опреме и софтвера, ТВ, видео и пратеће опреме, ред. 
бр. ТЕМПУС 13/13-2013, код наручиоца: Универзитет у Нишу, и у друге сврхе се не може користити. 
 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 
 
 
 
 

Место:             М.П.                                     Овлашћено лице 
 

Датум:                                                                                   _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Подаци се односе на испоручена добра у претходне три године (2011, 2012, 2013) 
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XII 
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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XIII 

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

 На основу Закона о платном промету („Службени Гласник РС“ број 43/04,62/06,111/09 и 
31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 
промета 

___________________________ из __________________, ______________________ 
      (назив правног лица)              (место)      (адреса) 

 

______________________, __________________, _______________________ доставља: 
      (матични број )                         (ПИБ)      (рачун) 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

  

КОРИСНИК: __________________, _______________________, __________, на рачун 
наручиоца ________________ 

 За обједињену јавну набавку опреме - рачунарске опреме и софтвера, ТВ, видео и 
пратеће опреме за потребе Темпус пројекта „IPROD“, ред. бр. ТЕМПУС 13/13-2013, достављамо 
Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број 
_____________________________. 

 Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања можете попунити на износ у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, дат у нашој 
понуди број ___________ од __.__.2013. године тј. на износ од ___________________ динара и 
словима (_________________________________________) и овлашћујемо Вас као повериоца да 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 
порписима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – 
издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.  

 Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених 
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката и др. 

 Менично овлашћење мора важити најмање до правдања аванса. 

         ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

      М.П.  _______________________________ 

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

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
oбједињене набавке опреме за потребе свих партнера на ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ бр. 530577-
TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR „ IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES 
IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA " – IPROD, редни број набавке ТЕМПУС 13/13 - 
2013, 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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XV 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 1 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 
 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
video i prateća oprema Kol. 

1. Video Projector – Proizvođač EPSON Model EB-W12 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Resolution: >1280x800  

Dynamic contrast: at least 4000:1  

Brightness: >2500 optimised Lumens  

Lamp life: >3000 hrs  

Inputs: HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite  

 Set of all necessary additional equipment items 
(cable >3m, carrying bag)  

 

2. Smart Board - Proizvođač SAHARA Model Clever LCD touch ili 
ekvivalentan 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Dimension: at least 120 cm x 100 cm  
Resolution: > 1024 x 768 (XGA)  
Service life: >10 years  
 USB or standard Video Beam connection  
Compatible cable: at least 4 m  
Optical drive: Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  
 Compatible with MS Office and Windows OS  

 
 

Set of all necessary additional equipment items 
(pens, power supply, pointer, short distance video 
projector, holder) 

1 

3. Digital Photo Camera - Proizvođač NIKON Model D3100 + AF-S DX 18-
55mm f3.5-5.6G VR 1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
 Sensor: at least 14 MPx  
 Effective pixels: > 14 million   
 Sensor size: at least 23 mm x 15 mm  
 File format: JPEG   
 Video: 1920 × 1080 (24 fps), 1280 × 720 (30 fps)  
  Built-in timer and display  
  Storage media: SD card (8Gb)  
  Appropriate Software   
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  Permanent Software Licence  
  Compatible with MS Office and Windows OS  
  Set of compatible lenses  
  Approximately 18-55mm f3.5-5.6G  
  Carrying bag  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 2 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: Senzori sile Kol. 

1. Force Sensor (larger) - Proizvođač HBM Model U2B/10kN 1 

 Komponenta Tip Kol. 
 Measurement range: from 0 up to 10 kN  
 Accuracy class: at least 0.5  
 Operational 

temperature range: at least from -5oC up to 35oC  

  Protected according to DIN EN 60 529  
  Set of all necessary additional equipment items 

(cable >2m, nuts, bolts)  
1 

2. Force Sensor (smaller) - Proizvođač HBM Model U2B/0,5-5kN 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Measurement range: from 0 up to approximately 2 kN  
Accuracy class: at least 0.5  
Operational 
temperature range: at least from -5oC up to 35oC  

 Protected according to DIN EN 60 529  
 All necessary additional equipment items (cable 

>2m, nuts, bolts)  
1 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 3 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: 3D printer Kol. 

1. 3D Printer - Proizvođač CUBIFY 3D SYSTEMS Model CubeX Duo 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Maximum creaiton 
size: at least 140 x 140 x 140 mm  

Material: PLA plastic or ABS plastic  
Layer thickness: at most 0.25 mm   
Conectivity: USB or Wi-Fi  
 Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  

  Compatible with MS Office and Windows OS  
  Additional (spare) printing head 1 
  Fully compatible with 3D printer model  
  Cartridges 30 
  Compatible with 3D printer model  
  Color: White 6 
  Color: Black 6 
  Color: Silver 6 
  Color: Yellow 3 
  Color: Green 3 
  Color: Blue 3 
  Color: Red 3 
  Glue 20 
  Suitable for model fixation on 3D printer’s holders  
  Set of all necessary adittional equipment items 

(cables, supports, pads) 1 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 4 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: Mikroskop Kol. 

1. USB Microscope - Proizvođač KONIG ELECTRONIC Model CMP-
USBMICRO10 2 

 Komponenta Tip Kol. 
 USB Interface  
Maximum zoom: at least 200x  
Maximum resolution: at least 1280x1020px  
 Built-in LED Light  
 Appropriate Software  

  Permanent Software Licence  
  Compatible with MS Office and Windows OS  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 5 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: Ultrazvučna kada Kol. 

1. Ultrasonic Bath - Proizvođač EUMAX Model UD100SH 4L 1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
  Capacity: >2.5l  
  Inner Dimensions: > 250 x 150 x 80mm  
  Power: at least 100W  
  Built-in timer  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 6 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД 

 

r.br. NAZIV OPREME: Precizna vaga Kol. 

1. Precise Scales - Proizvođač RADWAG Model PS 600/C/2 1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
 Max. capacity: at least 600 g  

 Minimum measuring 
unit: 0.001 g  

 Tray size: >100 mm x 100 mm  

  Capable for weight measurements on room 
temperature (25 oC)  

  Built-in digital display  
  Official Accuracy Certificate included  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 7 – ОПРЕМА - IPROD НИШ 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri Kol. 

1. HPC cluster/web server  1 

 NetApp FAS2220a  
Minimalne karakteristike storage sistema: 1 

 Komponenta Tip Kol. 
 Redudantan sistem kontrolera, napajanja i ventilatora  
 Sistem mora raditi u aktiv-aktiv režimu rada  
 Cache memorija: min 12GB  
 Minimalni kapacitet: 12 x 600GB SAS 10k  
 Proširivost uređaja: min 180TB  
 Host portovi min: 4 x 3/6Gb SAS, 8 x 1Gb Ethernet  
 Podržani protokoli: iSCSI, CIFS, NFS  

  Sistem mora biti isporučen sa uključenim protokolima: 
iSCSI, CIFS, NFS 

 

  Uključena funkcionalnost deduplikacije na 
produkcionim podacima na nivou bloka 

 

  Uključena funkcionalnost kompresije  
  Uključeni (Quality of service) alati koji omogućavaju 

određivanje prioriteta procesa 
 

  Sistem mora imati thin provisioning za maksimalno 
podržani kapacitet 

 

  Uz sistem se mora isporučiti i multipathing softver  
  Sistem mora podržati min 120.000 Snapshot kopija na 

sistemu 
 

  Sistem mora imati jedan operativni sistem na nivou 
storage uređaja 

 

  Podrška za sledeće operativne sisteme: Windows 
Server 2003, Windows XP, Linux, Sun Solaris, AIX, 
HP-UX, Mac OS, VMware ESX 

 

 HP ProLiant DL380p Gen8 Server 
Minimalne karakteristike servera: 

3 

  2U 2-socket rack servers   
 CPU po dva E5-2660 procesora  
 RAM memorije 96 GB i min 24 DIMM slots  
  4 x Ethernet 1GbE  
  3 years warranty  
  4GB SD Flash Media Kit  
  2 x 460W Hot Plug Power Supply Kit  

 Cisco WS-C2960S-24TS-S Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite 
Minimalne karakteristike switceva: 

2 

 Port: Minimum 26 portova i to 24 porta 10/100/1000 Base-T 
i 2 x 1Gbps Ethernet SFP uplink porta 

 

 Forwarding rate: 38.7 mpps Minimum  
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 Forwarding 
bandwidth: 

50 Gbps Minimum  

 Flash memory: 64 MB Minimum  
 Memory DRAM: 128 MB Minimum  
 VLANs: 64 Minimum  
 VLAN IDs: 4000 Minimum  
 MTU: 9198 bytes Jumbo frames: 9216 bytes Minimum  
 Unicast MAC 

addresses: 
8000 Minimum  

 IPv4 IGMP groups: 256 Minimum  
 Optical SFP support: 1000BASE-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH, 

100Base-FX with LC fiber connectors  
 

 Power supply: Internal power supply, with input voltages between 
100 and 240 VAC 

 

 Maximum height: 1 RU  
 Minimum one USB 

interface:   
for file backup, distribution, and simplified operations  

 Security: support for per-port broadcast, multicast, and unicast 
storm control, Port security, Secure Shell (SSH) 
Protocol v2 and Simple Network Management 
Protocol (SNMP) v3 

 

 Support for protocols 
and features: 

Network Timing Protocol (NTP), Trivial File Transfer 
Protocol (TFTP), Voice VLAN, Internet Group 
Management Protocol (IGMP) Snooping for IPv4 and 
IPv6 MLD v1 and v2 Snooping 

 

 Quality of Service: 802.1p class of service (CoS), Four egress queues 
per port, Shaped Round Robin (SRR) and Weighted 
Tail Drop (WTD) 

 

 Supported 
standards: 
 

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
- IEEE 802.1p CoS Prioritization 
- IEEE 802.1Q VLAN 
- IEEE 802.1s 
- IEEE 802.1w 
- IEEE 802.1X 
- IEEE 802.1ab 
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 
- IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-
TX, and 1000BASE-T ports 
- IEEE 802.3 10BASE-T specification 
- IEEE 802.3u 100BASE-TX specification 
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification 
- IEEE 802.3z 1000BASE-X specification 
- 100BASE-FX (SFP) 
- 1000BASE-SX (SFP) 
- 1000BASE-LX/LH (SFP) 
- Remote Monitoring (RMON) I and II standards 
- SNMPv1, v2c, and v3 

 

2. Software for virtualization - VMware Essentials Plus Kit 1 

 Komponenta Tip Kol. 
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Minimalne karakteristike softvera za virtuelizaciju:  
 Licenece za 6 CPU servera i jednu instancu 

menadzment konzole 
Podizanje virtuelnog klastera koji omogićava HA 
virtuelnih mašina uz automatski restart na ispravnom 
fizičkom server, backup i restore VM, migraciju uživo 
sa jednog fizičkog server na drugi, nezavisnu 
replikaciju VM sa jednog storage sistema na drugi, 
menadžment kozolu za upravljanje virtuelnom 
infrastukturom 

 

Licence za virtuelizaciju - VMware Horizon View 10 
 Licence za virtuelizaciju 10 desktopova i aplikacija  

3. Thin client 10 

 Komponenta Tip Kol. 
Integrisani zero klijent u monitor od min 23`` (16:9)  
Minimalna tehnička specifikacija:  

Minimalna rezolucija: 1920 x 1080 
  

ČIP: TERA2 (Teradici 2321)  
RAM Memorija: 512 MB  
Podržani protocol: PCoIP  
Mrežni adapter: Gigabit Ethernet  
Zvučnici: Integrisani zvučnici (1W x 2)  
Inputi: LAN , MIC-in, USB 2.0 (6ea), D-sub  
   

5. A4 network printer - HP Laserjet 600 printer M602n 1 

 Komponenta Tip Kol. 

 A4 network printer for large workgroups,high 
performance, reliable security  

Rezolucija 1200x1200dpi,   

Print speed: up to 50ppm A4 and 52ppm letter,   

 first page out 8.5s,   

 512MB,   
processor 800MHz  
 native PDF printing v1.4,   
 100-sheet multipurpose tray (60-200g/m2),   
 500-sheet input tray (60-120g/m2),   

 Output capacity 600 sheets  
 Port: USB2.0   
  built-in Gigabit Ethernet  
  2 external host USB  
  2 internal host USB 2.0 and 1 USB 2.0 HIP for 3rd 

party connection 
 

  ecommended monthly volume 3000-15000  
  duty cycle up to 225.000 pages per month  
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  toner 10.000 pages CE390A,optional high-capacity 
toner 24.000 pages CE390X 

 

7. Laptop - HP EliteBook 8570p AIR / UMA 8570p  1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
Monitor:  15.6", 1366×768  

 Processor: Intel Core i5-3230M , 2600 MGHz  
 Graphics card: Intel HD Graphics 4000  
 Memory: 4GB  
 HDD: 500 GB  
 Operativni sistem: Win 7 Pro 64  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 8 – ОПРЕМА - IPROD НИШ 

r.br. NAZIV OPREME: 3D printer Kol. 

1. 3D printer- EnvisionTEC ULTRA® 3SP 1 

 Komponenta Tip Kol. 

Build Envelope 11” x 7.25” x 8”  
(27.94 x 18.42 x 20.32 cm)  

Resolution in X and 
Y 

0.004” (100 µm)  

Dynamic Voxel 
Resolution  
in Z (User Adjustable 
and  
Material Dependent) 

0.001” - 0.004”  
(25 - 100 µm) 

 

Data Handling STL  
 Standard Starter Kit includes Magics Ultra, 25 kg E-

Denstone, Machine Accessories, Prefactory Software 
 

 Ultra Installation & Training (2 days)  
  Ultra Transport (from Germany)  
  Ultra Heated Tank upgrade  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 9 – ОПРЕМА - IPROD НИШ 

r.br. NAZIV OPREME: ploter Kol. 

1. Ploter A0 - Canon PROGRAF iPF765 1 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
Širina štampe 36“ (914 mm)  

 Broj boja 5  (C, M, Y, K i 2x MBK)  
 Kapacitet ketridža 130ml po svakoj boji  

 Veličina kapljice 
mastila 4 pl po boji  

 Rezolucija 2400x1200 dpi  
 Brzina štampe A0 za 48 sec.  
 RAM 32 GB (256 MB fizički)  
 HDD 250 GB  
  Maintenance Cartridge MC-10 1 
  Pigment Ink Tank PFI-102 Matte Black (2 ketrridža) 1 
  Dye Ink Tank PFI-102 Photo Black 1 
  Dye Ink Tank PFI-102 Cyan 1 
  Dye Ink Tank PFI-102 Yellow 1 
  Dye Ink Tank PFI-104 Magenta 1 
  Print Head PF-04 1 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 10 – ОПРЕМА - IPROD НОВИ САД 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
TV, video i prateća oprema Kol. 

1. Video Projector – Proizvođač EPSON Model EB-W12 2 

 Komponenta Tip Kol. 
Resolution: >1280x800  
Dynamic contrast: at least 4000:1  
Brightness: >2500 optimised Lumens  
Lamp life: >3000 hrs  
Inputs: HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite  
 Set of all necessary additional equipment items 

(cable >3m, carrying bag)  
 

2 PC kompjuter - HP Compaq Pro 6300 MT, B0F50EA 6 

 Komponenta Tip Kol. 
 Procesor Intel Pentium G640, 3 MB cache, 2 cores  
 Memorija 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM  
 Kapacitet hard diska 250 GB  
 Optićki uređaj SATA SuperMulti DVD writer  
 Mreža Intel 82579LM Gigabit  
 Monitor 21.5",1920x1080,LED,Mega DCR,5ms, 200cd/m2, 90°/65°, 

D-Sub. 
6 

3. Smart Board - Proizvođač SAHARA Model Clever LCD touch ili 
ekvivalentan 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Dimension: at least 120 cm x 100 cm  
Resolution: > 1024 x 768 (XGA)  
Service life: >10 years  
 USB or standard Video Beam connection  
Compatible cable: at least 4 m  
Optical drive: Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  
 Compatible with MS Office and Windows OS  

 
 

Set of all necessary additional equipment items 
(pens, power supply, pointer, short distance video 
projector, holder) 

1 

4. A4 network printer - HP Laserjet 600 printer M602n 2 

 Komponenta Tip Kol. 

 A4 network printer for large workgroups,high 
performance, reliable security  

Rezolucija 1200x1200dpi,   

Print speed: up to 50ppm A4 and 52ppm letter,   
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 first page out 8.5s,   

 512MB,   
processor 800MHz  
 native PDF printing v1.4,   
 100-sheet multipurpose tray (60-200g/m2),   
 500-sheet input tray (60-120g/m2),   

 Output capacity 600 sheets  
 Port: USB2.0   
  built-in Gigabit Ethernet  
  2 external host USB  
  2 internal host USB 2.0 and 1 USB 2.0 HIP for 3rd 

party connection 
 

  ecommended monthly volume 3000-15000  
  duty cycle up to 225.000 pages per month  
  toner 10.000 pages CE390A,optional high-capacity 

toner 24.000 pages CE390X 
 

5. Laptop - HP EliteBook 8570p AIR / UMA 8570p  3 

 Komponenta Karakteristike Kol. 
Monitor:  15.6", 1366×768  

 Processor: Intel Core i5-3230M , 2600 MGHz  
 Graphics card: Intel HD Graphics 4000  
 Memory: 4GB  
 HDD: 500 GB  
 Operativni sistem: Win 7 Pro 64  
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 11 – ОПРЕМА - IPROD НОВИ САД 

 

r.br. NAZIV OPREME: 3D printer Kol. 

1. 3D Printer - Proizvođač CUBIFY 3D SYSTEMS Model CubeX Duo 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Maximum creaiton 
size: at least 140 x 140 x 140 mm  

Material: PLA plastic or ABS plastic  
Layer thickness: at most 0.25 mm   
Conectivity: USB or Wi-Fi  
 Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  

  Compatible with MS Office and Windows OS  
  Additional (spare) printing head 1 
  Fully compatible with 3D printer model  
  Cartridges 30 
  Compatible with 3D printer model  
  Color: White 6 
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  Color: Black 6 
  Color: Silver 6 
  Color: Yellow 3 
  Color: Green 3 
  Color: Blue 3 
  Color: Red 3 
  Glue 20 
  Suitable for model fixation on 3D printer’s holders  
  Set of all necessary adittional equipment items 

(cables, supports, pads) 1 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 12 – ОПРЕМА - IPROD КРАГУЈЕВАЦ 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
TV, video i prateća oprema Kol. 

1. 3D Printer - Cube®  1 

 Komponenta Tip Kol. 
 Maximum creaiton size: at least 140 x 140 x 140 mm  
 Material: PLA plastic or ABS plastic  
 Layer thickness: at most 0.25 mm   
 Conectivity: USB or Wi-Fi  
 Appropriate Software 1 
 Permanent Software Licence  
 Compatible with MS Office and Windows OS  

  Additional (spare) printing head 1 
  Fully compatible with 3D printer model  
  Cartridges 30 
  Compatible with 3D printer model  
  Color: White 6 
  Color: Black 6 
  Color: Silver 6 
  Color: Yellow 3 
  Color: Green 3 
  Color: Blue 3 
  Color: Red 3 
  Glue 20 
  Suitable for model fixation on 3D printer’s holders  
  Set of all necessary adittional equipment items 

(cables, supports, pads) 
1 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 13 – ОПРЕМА - IPROD КРАГУЈЕВАЦ 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
TV, video i prateća oprema Kol. 

2 Desktop RP Milling Machine - Roland – Modela MDX-40A 1 

 Komponenta Tip Kol. 
  X, Y, and Z operation strokes – at least 305 (X) x 305 

(Y) x 105 (Z) mm 
 

  Mechanical resolution - 0.002 mm/step (micro-step 
control) 

 

  Software  
  Set of all necessary adittional equipment items 

(cables, supports, pads) 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПАРТИЈА 14 – ОПРЕМА - IPROD КРАГУЈЕВАЦ 

 

r.br. NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,  
TV, video i prateća oprema Kol. 

1. Video Projector - EPSON Projektor EB-W12 1 

 Komponenta Tip Kol. 
Resolution: >1280x800  
Dynamic contrast: at least 4000:1  
Brightness: >2500 optimised Lumens  
Lamp life: >3000 hrs  
Inputs: HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite  
 Background (Canvas)  
 Set of all necessary additional equipment items 

(cable >3m, carrying bag)  
 

2. PC workstation –Altos Scorpion Core i3 10 

 Komponenta Tip Kol. 
Processor: ≥ Intel® Core™ i3, 3MB BOX 22nm, 3.20GHz  

Motherboard: ≥ LGA1155 H61 
PCIe/DDR3/SATA2/LAN10/100/DVI/7.1 

 

Graphics card: ≥ GeForce GTX650 1GB/DDR5/DVI/HDMI/DP/128bit  
Standard memory: ≥ DDR3 8GB  
Hard disk: ≥ 1000GB  
Optical drive: DVD+/-RW /SATA/ black, 22XDVD/12xDVD-RAM  
Power supply: ≥ ATX Midi Tower, Black, 500 W  
Keyboard: ≥ Tastatura USB YU Logitech K120, Black OEM  

 Mouse : ≥ USB Logitech B110, Optical 800dpi Black OEM  
 Monitor: 21.5" Samsung S22C300B LED, 1920x1080 (FullHD) 

5ms DC5M:1 DVI 
 

3. Laptop computer – LENOVO Ideapad Y500 2 

 Komponenta Tip Kol. 
Monitor: ≥ 15.6”  
Processor: Intel® Core™ i7 3630QM, 3.4GHz  
Graphics card: Dual nVidia GeForce GT 750M  
Memory: 8GB (4GB + 4GB) DDR3 1600MHz SDRAM, 2 x 

SODIMM socket max 16GB 
 

WEB camera: Yes  
Network card: Broadcom Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps  

 Wireless: Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (802.11 b/g/n)  
  Bluetooth, Card reader  
 Mouse : ≥ Logitech B110, black, usb + PAD  

4. Monitor - LG LED TV 42" 42LN5400 Full HD 2 

 Komponenta Tip Kol. 
Screen: LED  
Dimension: ≥ 42”  
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Resolution: ≥ 1920 x 1080 Full HD  
HDMI: ≥ 2  
USB: ≥ 1  

5. PC workstation 2 

 Komponenta Karakteristike Kol. 

Processor : ≥ Intel BX80637I53570SR0T7 Processor i5-3570, 
3.40GHz, 6MB, LGA1155, Ivy Bridge  

 Motherboard: 
≥ GIGABYTE GA-Z77-DS3H rev.1.1  / RAID / 
LGA1155 , PCIe, 4xDDR3, SATA3, GLAN, 7.1, 
USB3.0 

 

 RAM : ≥ Kingston 16GB (4x4kit) 1600Mhz 
KHX1600C9D3K4/16GX HyperX Genesis  

 Graphics card: 
≥ Gigabyte ATI HD 6670 GV-R667D3-1GI, PCI-E 1GB 
DDR3 Core 800 MHz, Mem 3200 MHz, DVI, HDMI, 
VGA, DX11 

 

 HDD: ≥ Western Digital Caviar Blue 1 TB WD10EZEX 
SATA2/SATA3 , 64MB, 7200 rpm  

 SSD: 

≥ SAMSUNG SSD 128GB S840 PRO (MZ-
7PD128BW), 2.5" 7mm (Ultraslim) Form Factor, SATA 
III, Sequential Read Speed up to 530MB/s, Sequential 
Write Speed up to 390MB/s 

 

 DVD/RW: ≥ LG GH24NS90.AUAA50B DVD R Super Multi 24X 
SATA M DISC Silent Play Dual Layer Black Bulk  

 Power supply: ≥ Cooler Master Elite 371, RC-371-KKP500, RS-500-
PCAP-J3 500W  

 Monitor: ≥ Dell 23" U2312HM LED IPS/1920x1080(FullHD), 
8ms, 2M:1, DVI, 4xUSB  

 Keyboard: ≥ Logitech UltraX Flat Keyboard, black, usb  
 Mouse : ≥ Logitech B110, black, usb + PAD  
 OS: MICROSOFT Windows 7 Home Premium OEM  64bit  

 
 



Equipement 
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Универзитет у Нишу 
Универзитетски трг 2 
18000 Ниш  
Србија 

 

University of Niš 
Univerzitetski trg 2  
18000 Niš  
Serbia 

 
Phone: +381 18 257 970 * Fax: +381 18 257 950 * e-mail: uniuni@ni.ac.rs* http://www.ni.ac.rs 
 
 
 
Број: : 7/00-33-003/14-026 
Р.б. набавке ТЕМПУС - 2/14 - 2014 
Датум:  17.10.2014. године 
Ниш 

 
 
 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА  
НАБАВКУ ОПРЕМЕ  

 
у оквиру реализације Темпус пројеката 

бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  
„ IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA 

AND BOSNIA AND HERZEGOVINA " - IPROD 
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У складу са Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Tempus и Erasmus 
mundus пројеката Темпус фондације (Националне Темпус канцеларије), као и члановимаа 
53. и 54. Правилника о начину и процедурама реализације међународних пројеката којима 
руководи или чији је координатор Универзитет у Нишу (бр. 2001/4 од 07.12.2010. године), а 
након добијеног одобрења за набавку опреме од стране Извршне агенције за спровођење 
пројеката из области образовања, културе и медија припремљена је:  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за достављање понуде за набавку опреме 

на ТЕМПУС пројекту 

бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  
„ IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN 

SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA " - IPROD 
  

Документација садржи:  
 

I Позив за достављање понуда 
II Образац Понуде 
III Техничку спецификацију 
IV Модел Уговора 
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У складу са Упутством зa спровођење набавке опреме у оквиру Tempus и Erasmus 
mundus пројеката Темпус фондације (Националне Темпус канцеларије), као и члановимаа 
53. и 54. Правилника о начину и процедурама реализације међународних пројеката којима 
руководи или чији је координатор Универзитет у Нишу (бр. 2001/4 од 07.12.2010. године) а 
након добијеног одобрења за набавку опреме од стране Извршне агенције за спровођење 
пројеката из области образовања, културе и медија 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

објављује 
ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА  

бр. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  
“IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND 

BOSNIA AND HERZEGOVINA" - IPROD 
 

 
Наручилац: Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, Србија, тел. 018/257- 
970, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде у складу са конкурсном 
документацијом и овим јавним позивом. 

 
1. Предмет набавке је набавка 3D принтера. 

Техничка спецификација предмета набавке дата је у делу III конкурсне документације 
"Техничка спецификација". 

2. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
3. Непосредан увид у конкурсну документацију, као и њено преузимање, може извршити 

представник понуђача, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 14,00 сати, у 
просторијама Наручиоца - Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, у 
року од 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива, код Гордане Стошић у 
канцеларији број 17а. Копију конкурсне документације могуће је преузети и са веб 
сајта Универзитета у Нишу (http://www.ni.ac.rs/), као и са веб сајта пројекта 
(http://iprod.masfak.ni.ac.rs/) 

 Сва питања која се тичу техничких спецификација предмета ове јавне набавке упућују 
се Милану Банићу на e-mail: milan.banic@outlook.com. 

 Понуде приспеле после назначеног дана и сата сматраће да су неблаговремене. 
  Понуда се подноси непосредно (лично), путем електронске поште (понуду 

истовремено послати на следеће емаил адресе: milan.banic@outlook.com, 
teufik.tokic@elfak.ni.ac.rs и gocad@junis.ni.ac.rs) или путем поште, на адресу 
Наручиоца: Универзитет у Нишу, улица Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, у 
затвореној коверти, са назнаком: „Понуда за набавку опреме на ТЕМПУС пројекту 
IPROD – број набавке ТЕМПУС- 2/14 - 2014 – НЕ ОТВАРАТИ“ на предњој страни, а 
на полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и 
презиме особе за контакт и број телефона. 

  Рок за подношење пријава је 15 данa од дана објављивања позива. 
  Благовремене се сматрају Понуде које су приспеле на адресу Универзитета у Нишу 

до 12 часова последњег дана истека рока за достављање понуда, без обзира на 
начин доставе односно до 03.11.2014. године. 

  Понуда мора бити сачињена у писаном облику, на прописаном обрасцу и према 
приложеном упутству, на српском или енглеском језику, са ценом израженом у 
динарима или еурима, јасна и недвосмислена, читко откуцана или исписана 

http://www.ni.ac.rs/�
http://iprod.masfak.ni.ac.rs/�
mailto:milan.banic@outlook.com�
mailto:milan.banic@outlook.com�
mailto:teufik.tokic@elfak.ni.ac.rs�
mailto:gocad@junis.ni.ac.rs�
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штампаним словима, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. 

  Отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуда, са 
почетком у 12.30 сати у згради Универзитета у Нишу, Универзитетски трг број 2. 
Записник са отварања понуда биће достављен у року од три радна дана свим 
понуђачима који су доставили благовремене понуде. 

4. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 радних дана од дана 
истека рока за достављање понуда.  

5. Са изабраним понуђачима закључиће се Уговор. Наручилац задржава право да у 
случају неприхватљивих и неодговарајућих понуда, не донесе одлуку о додели 
уговора. 

6. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај авансног плаћања 
уколико понуда подразумева авансно плаћање. Средство финансијског обезбеђења 
је једна сопствена бланко меница (са депо картоном и меничним овлашћењем) на 
износ који одговара траженом авансу са роком који је доспећа који је 60 (шесдесет) 
дана дужи од датума потписаног уговора.  
У случају да изабрани понуђач има седиште у другој држави може као средство 
финансијског обезбеђења поднети гаранцију своје пословне банке. Изабрани понуђач 
може као средство финансијског обезбеђења поднети гаранцију своје пословне банке 
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац не може исплатити ниједан 
износ пре него што прими гаранцију послове банке продавца који има седиште на 
територији друге државе и пре него што пословна банка Наручиоца не изврши 
проверу те гаранције. Уколико пословна банка Наручиоца утврди да поднета 
гаранција продавца није исправна Наручиоц ће једностраном изјавом воље у писаном 
облику раскинути уговор. 

7. Наручилац може узети и веће количине од затражених уколико се не превазилази 
буџет набавке. 
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II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ                                               
Универзитетски трг бр. 2, Ниш 
Матични број: 07185286 
ПИБ: 100335096                    
                                                              
Број јавне набавке: ТЕМПУС 2/14 - 2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

       
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ____________________________________________________________ 

Aдреса: ____________________________________________________________ 

Тел: _______________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________________________________ 

Пословна банка: ________________________________________________ 

 

 

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________  
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За набавку опреме за у свему како следи 
 

Ред 
бр. Назив опреме   Количина 

Цена по 
јед. мере без 

ПДВ-а 
ПДВ Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА 
ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  
 
Структура цене: по јединици мере, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност;  
  
Начин, рок и услови плаћања:  10 дана по испоруци и пријему робе;  
 
Рок испоруке: ___________ (не дужи од 45 дана од дана закључења уговора); 
 
Место испоруке: Франко купац;  
 
Обезбеђен сервис: Време одзива по пријави квара износи 5 (пет) од дана пријема обавештења од 
стране Наручиоца/Купца; 
 
Опција понуде: _______ дана (не може бити краћа од 30 дана од дана отварања понуда); 
 
Гарантни рок:  Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
  Позиција ___________________________ максимално ____________  година, 
  Позиција ___________________________ максимално ____________  година. 

 
Попуст износи ________________ % (исказује се на фактури). 
 
Аванс износи ________________  дин/€. 
 
 
Место и датум: 

________________________             (М.П.)                           _____________________________ 
                         (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пун назив понуђача 
 

Седиште и адреса 
 

Матични број 
 

Регистарски број 
 

ПИБ 
 

Одговорно лице  
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефон-факс 
 

Број рачуна и назив банке 
 

e - mail  
 

 

 

Место и датум: 

________________________             (М.П.)                       _____________________________ 
                         (потпис овлашћеног лица) 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

NAZIV OPREME: 3D printer Kol. 

3D printer- EnvisionTEC ULTRA® 3SP 1 

EnvisionTEC 
ULTRA® 3SP 

Build Envelope - 266 x 175 x 193 mm  
Build platform - Aluminium  
Native voxel XY - 100 µm  

Starter kit vat and cleaning kit  
Software RP Envisiontec software + Envisiontec Magics  
Material 25 kg E-Denstone for Ultra 3SP  
Stand/cabinet Ultra 3SP stand/cabinet  
Training Ultra 3SP Installation & Training (2 days)  

 
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 и доставити одштампану спецификацију произвођача. 

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 Наручиоц. 
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МОДЕЛ  
УГОВОРА 

о испоруци опреме  
 
Уговорне стране : 

1. Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг број 2, матични број 07185286, ПИБ 
100335096, кога заступа ректор, проф. др Драган Антић, у даљем тексту Наручилац, и 

 
2. _________________, улица _______________, матични број __________, ПИБ ____________, 

текући рачун бр. _____________ код Bancа _________, које заступа 
___________________________, у даљем тексту Испоручилац. 
 

Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац донетом Одлуком број 

___________________ од ____.2014. године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег 
понуђача за набавку и испоруку опреме, по спроведеном поступку јавне набавке за потребе 
ТЕМПУС пројекта „IPROD“ на Универзитету у Нишу .  

 
Члан 2. 

Предмет уговора је испорука 3D printer- EnvisionTEC ULTRA® 3SP по спецификацији 
усвојене понуде Испоручиоца број ___ од ____.2014. године, која је дата у прилогу и чини 
саставни део Уговора. 

 
Вредност добара - цена 

 
Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена опреме која је предмет Уговора износи 
____________ динара без ПДВ-а односно _______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је 
на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца број ____ од ___.2014. године. 

Наручилац се обавезује да, на име испоруке опреме из члана 2. овог уговора, исплати 
Испоручиоцу средства у укупном износу од ______________  динара без ПДВ-а. 

Наручилац се обавезује да ће издати потврду о царинском и пореском ослобађању.   
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 
 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши након 
сачињавања записника о испоруци опреме, у року од десет дана од дана пријема уредно 
испостављеног рачуна. 

Финансијско обезбеђење 
 

Члан 5. 
 Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу средство 
финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај авансног плаћања уколико понуда 
подразумева авансно плаћање. Средство финансијског обезбеђења је једна сопствена бланко 
меница (са депо картоном и меничним овлашћењем) на износ који одговара траженом авансу 
са роком који је доспећа који је 60 (шесдесет) дана дужи од датума потписаног уговора.  
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 У случају да Продавац има седиште у другој држави може као средство финансијског 
обезбеђења поднети гаранцију своје пословне банке. Продавац може као средство 
финансијског обезбеђења поднети гаранцију своје пословне банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими гаранцију пословне 
банке продавца који има седиште на територији друге државе и пре него што пословна банка 
Наручиоца не изврши проверу те гаранције. Уколико пословна банка Наручиоца утврди да 
поднета гаранција продавца није исправна, Наручиоц ће једностраном изјавом воље у 
писаном облику раскинути уговор. 

 
Рок за испоруку опреме  

 
Члан 6. 

 Испоручилац се обавезује да уговорену опрему испоручи на адресу Наручиоца у року 
од __ (словима: __________________) календарских дана, рачунајући од дана обостране 
овере овог уговора. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 7. 
 Рок за испоруку опреме се продужава на захтев Испоручиоца. 
 Захтев за продужење рока за испоруку опреме, Испоручилац писмено подноси 
Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања околности које утичу на уговорени рок, а 
најкасније 10 дана пре истека коначног рока за испоруку опреме.  
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса Уговора о томе 
постигну писмени споразум.    

Уговорна казна 
 

Члан 8. 
 Уколико Испоручилац не испоручи опрему у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно 
уговорене вредности опреме. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Испоручиоца, умањењем коначног рачуна. 
 Ако је Наручилац због закашњења у испоруци опреме, претрпео штету која је већа 
од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да 
докаже. 

Раскид Уговора 
 

Члан 9. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 

- уколико Испоручилац опреме касни са испоруком опреме дуже од 15 календарских 
дана. 

- уколико испоручена опрема не одговара техничким карактеристикама, прописима или 
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Испоручиоца 
опреме, а Испоручилац  није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца. 
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља 

се другој уговорној страни. 
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Остале одредбе 
 

Члан 10. 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 11. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу. 
 

Члан 12. 
 Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 

Члан 13. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега по 2 (два) за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ:  
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

 

  ИСПОРУЧИЛАЦ: 
_____________________ 

 МП МП  
РЕКТОР 

Проф. др Драган Антић 
  Директор 
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Универзитет у Нишу 
Универзитетски трг 2 
18000 Ниш  
Србија 

 

University of Niš 
Univerzitetski trg 2  
18000 Niš  
Serbia 

 
Phone: +381 18 257 970 * Fax: +381 18 257 950 * e-mail: uniuni@ni.ac.rs* http://www.ni.ac.rs 
 
 
 
N°: 7/00-33-003/14-026 
Procurement number TEMPUS - 2/14 - 2014 
Date:  17.10.2014.   
Niš 

 
 
 

 
 
 

CALL FOR SUBMISSION OF BIDS FOR EQUIPEMENT 
PROCUREMENT  

 
 

In the frame of realisation of TEMPUS project 
N° 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  

„ IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA 
AND BOSNIA AND HERZEGOVINA" - IPROD 
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In accordance with the Guidelines for the procurement of equipment within the Tempus and 
Erasmus Mundus projects by Tempus Foundation (National Tempus Office) and articles 53 and 54 
of the Regulations on the procedure of implementation of international projects managed by or 
coordinated by the University of Niš (N° 2001/4 from 07.12.2010), and following the received 
approval for the equipment purchase of by the Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency was prepared:  

 

 

TENDERING DOCUMENTATION 

for submission of bids for equipment purchasing  

on TEMPUS project 

N° 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  
“IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN 

SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA" - IPROD 
  

Tendering documentation contains:  
 

I Call for submission of bids 
II Bid template 
III Technical specification 
IV Contract model 
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In accordance with the Guidelines for the procurement of equipment within the Tempus and 
Erasmus Mundus projects by Tempus Foundation (National Tempus Office) and articles 53 and 54 
of the Regulations on the procedure of implementation of international projects managed by or 
coordinated by the University of Niš (N° 2001/4 from 07.12.2010), and following the received 
approval for the equipment purchase of by the Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency 

 
UNIVERSITY OF NIŠ 

issues 
PUBLIC CALL  

FOR SUBMISSION OF BIDS FOR EQUIPMENT PURCHASING FOR THE UNIVERSITY OF NIŠ 
IN THE FRAME OF REALISATION OF TEMPUS PROJECT 

N° 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR  
“IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND 

BOSNIA AND HERZEGOVINA" - IPROD 
 

 
Purchaser: University of Niš, Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, Serbia, tel. +381 18 257 970, calls all 
the interested parties to submit the bids in accordance with Tendering documentation and this 
public call. 

 
1. The subject of procurement is to purchase a 3D printer. 

Technical specifications subject of procurement is given in section III of the tendering 
documentation, "Technical Specifications." 

2. A criterion for the selection of the best bid is the lowest bid. 
3. Direct insight to the tendering documentation, as well as its takeover by the bidder, can be 

made every working day from 9.00 am to 14.00 am at the premises of the Purchaser - 
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, within 10 (ten) days from the date of 
publication of the call, at procurement officer Gordana Stošić in the office number 17a. A 
copy of tendering documentation can also be downloaded from the website of the 
University of Nis (http://www.ni.ac.rs), as well as the website of the project 
(http://iprod.masfak.ni.ac.rs).  

 All questions concerning the technical specification of the subject of this procurement are 
sent to Milan Banić by e-mail: milan.banic@outlook.com.  

 Proposals received after the specified date and time shall be deemed to be considered as 
untimely and thus invalid. 

  Bids are submitted directly (in person), by e-mail (Bids must sent at the same time to the 
following email address: milan.banic@outlook.com, teufik.tokic@elfak.ni.ac.rs and 
gocad@junis.ni.ac.rs) or by regular mail service to the address of the Purchaser: 
University of Niš, Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, in closed envelope, with designation: 
„Bid for purchasing of equipement IPROD – procurement number TEMPUS- 2/14 - 
2014 – DO NOT OPEN“ on the front side; on the back of the envelope be sure to specify 
the exact name and address of the bidder, name of contact person and phone number. 

  The deadline for bid submission is 15 days from the date of call publication. 
  The bid is considered as timely if it has arrived at the address at the University of Niš till 12 

p.m. of the last day of the deadline for submission of bids, regardless of delivery method or 
to 03.11. 2014. 

  The offer must be made in writing, on the prescribed form and according to the instructions, 
in Serbian or English, with prices expressed in dinars or euros, clear and unambiguous, 
clearly typed or printed, signed by an authorised representative of the bidder and stamped. 

http://www.ni.ac.rs/�
http://iprod.masfak.ni.ac.rs/�
mailto:milan.banic@outlook.com�
mailto:milan.banic@outlook.com�
mailto:teufik.tokic@elfak.ni.ac.rs�
mailto:gocad@junis.ni.ac.rs�
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  Opening of bids will be arranged on the last day of the deadline for submission of bids. 
Minutes of the bid opening will be delivered within three business days to all bidders who 
have submitted timely bids. 

4. The decision on the best bid will be made within 5 working days from the deadline for 
submission of bids.  

5. With selected bidder the contract will be concluded. The Purchaser reserves the right that 
in case of unacceptable and inadequate offers, he will not make a decision on awarding the 
contract. 

6. Selected Bidder agrees that at the time of conclusion of the contract he would provide the 
Purchaser with means of financial security to secure a refund of advance payment if the bid 
involves payment in advance. Mean of financial security is one's own blank promissory 
notes (the depot card and letter of authorization) at the amount that corresponds to the 
requested advance payment with a term to maturity of the 60 (sixty) days longer than the 
date of the signed contract. 
In case the Bidder is based in foreign country a mean of financial security can be a bank 
guarantee issued by their commercial bank. The selected bidder may as a mean of 
financial security submit a guarantee of their business bank only if the bank has assigned 
credit rating which corresponds to at least level 3 credit quality (investment grade). The 
Purchaser cannot pay any amount before he receives the bidder’s bank guarantee issued 
by bank based in the Bidders country and before commercial bank of the Purchaser verifies 
the guarantee. If a Purchaser commercial bank determines that the guarantee of the Bidder 
is not a valid, Purchaser shall make unilateral declaration in writing to terminate the 
contract. 

7. The Purchaser may take a larger amount than requested if it does not exceed the 
procurement budget. 
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II BID TEMPLATE  

UNIVERSITY OF NIŠ                                               
Univerzitetski trg 2, Niš 

ID number: 07185286 
VAT: 100335096                    
                                                              
Number of public procurement: TEMPUS 2/14 - 2014 

 

BID FORM 

       
Bid number: _____________ 
 
Date:  _____________ 
 
 
Bidder: ____________________________________________________________ 

Address: ____________________________________________________________ 

Telephone: _______________________ 

ID number: __________________; VAT: _______________  

Account: ________________________________________________ 

Bank: ________________________________________________ 

 

 

 
OFFER VALID TO ___________  
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For the purchase of equipment as follows 
 

N° Equipment name Quantity 
Price per  Unit of 

Measure VAT 
excluded 

VAT Total price VAT 
excluded 

Total price VAT 
included 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
 

TOTAL VALUE   

TOTAL AMOUNT OF VALUE 
ADDED TAX 

 

TOTAL AMOUNT WITH 
VALUE ADDED TAX 
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ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  
 
Pricing structure: per unit, total free of VAT and with included VAT;  
  
Terms of payment:  10 days upon delivery and receipt of goods;  
 
Delivery time: ___________ (not longer than 45 days from the signing of procurement contract); 
 
Delivery place: FRANCO University of Niš;  
 
Service provided: Response time upon notification of failure is five (5) days of receipt of the notification by 
the Purchaser / Buyer; 
 
Bid option: _______ days (cannot be shorter than 30 days after the date of bid submission); 
 
The warranty period:  The warranty period is shown separately for each piece of equipment that is offered. 
  Position ___________________________ maximally ____________  years, 
  Position ___________________________ maximally ____________  years. 

 
Discount ________________ % (to be shown on the invoice). 
 
Advance payment ________________  din/€. 
 
 
Place and date: 

________________________             (seal)                           _____________________________ 
                                  (signature of authorised person ) 
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FORM 

BIDDER INFORMATION 
 

BIDDER INFORMATION 

Full business name 
 

Head office address 
 

ID number 
 

Registration number 
 

VAT 
 

Authorised person 
 

Contact person 
 

Telephone 
 

Fax 
 

Account number and bank name 
 

E - mail  
 

 

 

Place and date: 

________________________             (seal)                       _____________________________ 
                         (signature of authorised person) 
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TECHNICAL SPECIFICATION 
 
 

EQUIPMENT NAME: 3D printer Quantity 

3D printer - EnvisionTEC ULTRA® 3SP 1 

EnvisionTEC 
ULTRA® 3SP 

Build Envelope - 266 x 175 x 193 mm  
Build platform - Aluminium  
Native voxel XY - 100 µm  

Starter kit vat and cleaning kit  
Software RP Envisiontec software + Envisiontec Magics  
Material 25 kg E-Denstone for Ultra 3SP  
Stand/cabinet Ultra 3SP stand/cabinet  
Training Ultra 3SP Installation & Training (2 days)  

 
Other technical conditions: 

In the event that the bidder offers equipment of equivalent technical characteristics and 
quality in regard to specified, be sure to specify the detailed technical specifications of such 
equipment and deliver the printed specification of the manufacturer.  

In the event that any of the technical characteristics are worse than requested, the 
Commission will decide whether to accept the offer or reject it.  

Packaging in which the equipment is delivered is kept by the Purchaser. 
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MODEL OF CONTRACT 
delivery of equipment  

 
Contracting Parties: 

1. University of Niš, Niš, Univerzitetski trg 2, ID number 07185286, VAT 100335096, represented by 
Rector, Prof. dr Dragan Antić, hereinafter reffered as Purchaser, and 

 
2. _________________________________, address _______________________________________, 

ID number _____________, VAT _______________, account number. ______________________ 
at Bank _____________________________, represented by ______________________________, 
hereinafter reffered as Supplier. 
 

Contract subject 
 

Article 1. 
Contracting parties  note that the Purchasher, by Decisidion N° ___________________ from 

_______.2014, selected the Supplier as the most favorable bidder for procurement and delivery of 
equipment, after the completion of the public procurement for the TEMPUS project "IPROD" at the 
University of Nis.   

 
Article 2. 

The subject of the contract is the delivery of 3D printer - EnvisionTEC ULTRA® 3SP 
according to specification of adopted bid Supplier N° _______________ from ____________.2014, 
which is given in the Contract appendix and is an integral part of the Contact. 

 
Value of goods - Price 

 
Article 3. 

The Contacting parties agree that the price of the equipment that is the subject of the 
Contract is ______________________ dinars/euros without VAT or ___________________ 
dinars/euros with VAT included, and it is obtained based on unit prices from adopted Supplier bid 
N° _______________ from ____________.2014. 

The Purchaser agrees that for delivery of the equipment referred to in Article 2 of this 
Contract, pay to the Supplier the total amount of ____________________ dinars/euros without 
VAT. 

The Purchaser is obliged to issue a certificate of the customs and tax exemption.   
The contract price is fixed per unit and can not be changed due to the increased price of the 

elements on which it is determined. 
 

Terms and method of payment 
 

Article 4. 
 The Parties have agreed that paiment under this Contract is done after making a minutes of 
the delivery of equipment, within ten days of receipt of proper invoice. 

 
Financial security 

 
Article 5. 

 Supplier agrees that at the time of conclusion of the contract he would provide the Purchaser 
with means of financial security to secure a refund of advance payment if the adopted bid involves 
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payment in advance. Mean of financial security is one's own blank promissory notes (the depot card 
and letter of authorization) at the amount that corresponds to the requested advance payment with a 
term to maturity of the 60 (sixty) days longer than the date of the signed contract. 
 In case the Supplier is based in foreign country a mean of financial security can be a bank 
guarantee issued by their commercial bank. The selected bidder may as a mean of financial security 
submit a guarantee of their business bank only if the bank has assigned credit rating which 
corresponds to at least level 3 credit quality (investment grade). The Purchaser cannot pay any 
amount before he receives the bidder’s bank guarantee issued by bank based in the Supplier country 
and before commercial bank of the Purchaser verifies the guarantee. If a Purchaser commercial 
bank determines that the guarantee of the Supplier is not a valid, Purchaser shall make unilateral 
declaration in writing to terminate the contract. 

 
The deadline for delivery of the equipment 

 
Article 6. 

 The supplier is obliged to deliver the contracted equipment to the address of the Purchaser 
within ____ (in letters: __________________) days from the date mutual authentication of the 
Contract. 
 Deadlines are fixed and can not be changed without the consent of the Purchaser. 
 

Article 7. 
 The deadline for delivery of the equipment is extended at the request of the Supplier. 
 Request for extension of time for delivery of equipment Supplier shall submit in writing to 
the Purchaser within two (2) days after the circumstances which affect the agreed deadline arise and 
no later than 10 days before the final deadline for delivery of the equipment. 
 The agreed deadline is extended when the contracting parties, in the form of an annex of the 
Contract, reach a written agreement about extension.    
 

Contractual penalty 
 

Article 8. 
 If the Supplier fails to deliver the equipment within the contracted period, he shall pay to 
the Seller contractual penalty in the amount of 0.2 ‰ (per mille) of the total contract value for each 
day of delay, provided that the total amount of the penalty may not exceed 5% of the total 
contracted value of the equipment.  
 Payment of contractual penalty Purchaser will execute, without the prior consent of the 
Supplier, by decreasing the final bill. 
 If the Purchaser, due to delays in equipment delivery, sustained damage that is greater than 
the amount of contractual penalty, he may claim damage in addition to contractual penalty to the the 
full amount sustained damage. The existence and amount of sustained damage must be proved by 
Purchaser. 
 

Termination of Contract 
 

Article 9. 
 The Purchaser reserves the right to unilaterally terminate this Contract: 

- If the equipment supplier is late with the delivery of the equipment for more than 15 days. 
- If the supplied equipment does not correspond to the technical characteristics, regulations, or 

standards for this type of equipment and to the quality specified in the bid of the equipment 
supplier, and the supplier had not complied with the objections of the authorized person of 
the Purchaser. 
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The Contract is terminated by a written statement containing the grounds for termination of 
the Contract and it is delivered to the other party. 

 
Other regulations 

 
Article 10. 

 For all that this Contract did not specifically defined, the regulationss of the Law on 
Obligations of Republic of Serbia are applied. 
 

Article 11. 
 Any disputes  between the contracting parties will be settled by agreement. If the agreement 
does not occur, the jurisdiction of the Commercial Court in Niš is contracted. 
 

Article 12. 
 This Contract shall enter into force upon signature of the contracting parties. 
 

Article 13. 
 This Contract is made in four (4) identical copies, 2 (two) of each for both contracting 
parties. 
 
 
 

PURCHASER:  
UNIVERSITY OF NIŠ 

 

  SUPPLIER: 
______________________________ 

 seal seal  
RECTOR 

Prof. dr Dragan Antić 
  Authorised person 

 
 
 
 
 



Equipement 

Improvement of Product Development Studies in 
Serbia and Bosnia and Herzegovina 12/13 

ATTACHMENT 5: Tendering documentation for the first tendering 
procedure in BA (in Serbian)



 

 

 
Број:      ЈН/05-3.2911-2/14 
Датум,  23.10.2014. године 
 

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  
 
 
1. ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ 
 

 У име Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Машинског факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву и Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару, 
позивамo вас да доставите понуду у оквиру конкурентског захтјева за заједничку јавну 
набавку рачунарске опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-
RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и 
Херцеговини“. Процедура заједничке јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 
52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10, 87/13 и 47/14) и подзаконским актима који су 
донесени у складу са Законом и овим Конкурентским захтјевом. 
 
2. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЧЕСНИЦИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ НАБАВКЕ  

 
Учесници заједничке  
набавке:                Универзитет у Бањој Луци  
     Идентификациони број: 4401017720006 

  Булевар војводе Петра Бојовића 1А      
                     78000 Бања Лука 

 
  Универзитет у Источном Сарајеву              
  Идентификациони број: 4400592530000      

                            Вука Караџића 30 
                      71123 Источно Сарајево 
 

  Свеучилиште у Мостару 
  Идентификациони број:  4227088130005 

                              Трг хрватских великана 1 
                     88000 Мостар 

 
Детаљна адреса за коресподенцију:  
                              Универзитет у Бањој Луци 

                   Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
                               78000 Бања Лука 
    Телефон/факс: 051 326 004, 051 326 009 
    Е-mail:     slnabavke1@unibl.rs 
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Лица која су овлаштена да воде комуникацију у име учесника заједничке набавке са 
понуђачима:  
Доц. др Милан Тица, Тел.: 051 433 001 
Марина Марић, Тел.: 051/326 004 
 
3.   ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 
3.1.  Предмет набавке је рачунарска опрема за потребе ТЕМПУС пројекта Машинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, Машинског факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву и Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару. 
 
3.2.  Понуђач се обавезује да опрему испоручи стручно и квалитетно, у складу са 
важећим прописима, нормативима и стандардима који се примјењују за ову врсту посла, 
а све према  захтјевима из овог Конкурентског захтјева. 
 
3.2 Рок за испоруку опреме не може бити дужи од 30 календарских дана од датума 
потписивања уговора. 
 
3.3 Гарантни рок на испоручену опрему не може бити краћи од произвођачке 
гаранције. 
 
3.4 Мјестa испоруке опреме и фактурисања:  
 
 - Ставке 1-10 из Обрасца за цијену понуде (Анекс 3) на Машински 
факултет Универзитета у Бањој Луци, Војводе Степе Степановића 71, Бања Лука; 
 
 - Ставкe 11-22 из Обрасца за цијену понуде (Анекс 3) на Машински 
факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Вука Караџића 30, Лукавица, Источно 
Сарајево; 
 
 - Ставкe 23-29 из Обрасца за цијену понуде (Анекс 3) на Свеучилиште у 
Мостару, Трг хрватских великана 1, 88000  Мостар. 
 
3.4. Начин плаћања: Плаћање ће се извршити одабраном понуђачу од стране сваког 
учесника заједничке набавке појединачно, у року до 30 дана по потписивању записника 
о пријему опреме и уредно испостављеном рачуну, а све према условима из уговора које 
ће одабрани понуђач закључити са сваким учесником заједничке набавке појединачно. 
Предметна опрема ће бити плаћена из средстава ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-
2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и 
Херцеговини“. 
 
3.5. Понуђач којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора.  
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4. ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПОНУЂАЧЕ 
 

         4.1. Начин комуникације са понуђачима 
 
4.1.1. Цјелокупна комуникација и размјена информација између Уговорног органа и 
понуђача води се у писаној форми путем електронске поште. Понуде понуђача 
достављају се у писаној форми како је наведено у тачки 4.7.1 овог КЗ. 

 
         4.2. Припрема понуде   

 
4.2.1. Понуђачи су обавезни да припреме понуде у складу са условима који су утврђени 
у овом Конкурентском захтјеву. Понуде које нису у складу са условима из 
Конкурентског захтјева ће бити одбачене као неприхватљиве.  
 
4.2.2.  Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових 
понуда. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача у поступку надметања. 
 
4.2.3.  Понуда, сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и 
Уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и 
Херцеговини.   
 
4.2.4. Понуда треба бити откуцана или написана неизбрисивом тинтом. Сви листови 
понуде требају бити сложени, увезани и нумерисани редосљедом  како је наведено у 
тачки 4.2.5. КЗ. Све листове понуде требају потписати лица која су овлаштена да 
заступају понуђача. Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и парафиране од 
овлаштених лица.   
 
4.2.5.   Понуду треба да чине сљедећа документа: 

а)   Образац за достављање понуде                               (АНЕКС 1); 
б)   Изјава понуђача                                                        (АНЕКС 2); 
в)   Образац за цијену понуде                        (АНЕКС 3); 
г) Повјерљиве информације                     (АНЕКС 4); 
д)   Нацрт Уговора                                                          (АНЕКС 5); 

                  ђ)   Документа о испуњености квалификационих услова из тачке 5.1.2.1 КЗ. 
 
4.2.6.  У случају да недостаје било који од наведених докумената из тачке 4.2.5., понуда 
ће се сматрати некомплетном 
 
4.2.7. Сваки понуђач може доставити само једну понуду. Нису дозвољене алтернативне 
понуде. 
 
4.3. Повјерљивост 
 
4.3.1. Члан 9. (а) Закона наводи да: 

“Повјерљиве информације које су садржане у било којој понуди, које се односе 
на  комерцијалне, финансијске или техничке информације или пословне тајне или know 
how учесника тендера, не смију се ни под којим условима откривати било ком лицу које 
није званично укључено у поступак набавке.” 
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Уговорни орган захтијева од понуђача да наведу, када предају понуде Уговорном 
органу, које информације се морају сматрати повјерљивим, по којој основи се сматрају 
повјерљивим и колико дуго ће бити повјерљиве. Цијена понуде се не сматра 
повјерљивом ни у једном случају. 

  
4.4. Достављање понуда 
 
4.4.1.   Понуђач ће доставити 1 (једну) понуду у оригиналу. Понуда треба бити 
запечаћена у једној непровидној коверти и са именом и адресом понуђача, на којој ће 
писати сљедеће: „ Понуда за јавну набавку број 01/05-3.2911/14“ „не отварати – 
отвара комисија“.  
 
4.5. Измјена или повлачење понуда 
 
4.5.1.   Понуђачи могу измијенити или повући своје понуде, под условом да се измјене 
или повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган 
мора бити обавијештен у писаној форми и о измјенама и о повлачењу понуде. Осим 
тога, на коверти у којој се налази изјава понуђача треба писати сљедеће: “ИЗМЈЕНЕ 
ПОНУДЕ” или “ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”. 

            
 4.6. Рачунање цијене  

 
4.6.1. Понуђач треба попунити Образац за цијену понуде (Анекс 3) који се налази у 
прилогу овог Конкурентског захтјева, уз назнаку опреме које ће бити испоручена, те 
количине и цијене. 
 
4.6.2. Различито исказивање цијена на два или дише докумената (анекса), чини понуду 
неприхватљивом. 
 
4.6.3. Све цијене требају бити изражене у КМ или у € (евро) с тим да ће се за обрачун € 
у КМ узети средњи курс Централне банке БиХ који је важећи на дан отварања понуда. 
 
4.6.4.    У понуђену цијену треба укључити сљедеће: 

• вриједност опреме; 
• трошкове царине; 
• трошкове шпедиције; 
• трошкове превоза до мјеста испоруке; 
• трошкове осигурања до мјеста испоруке. 

 
У понуђену цијену не треба укључити: 

• припадајући ПДВ, с обзиром да се предметна опрема финансира из 
TEMPUS пројекта, у складу са Оквирним споразумом за пројекте који се 
финансирају из IPA фонда (Службени гласник БиХ-међународни уговори 
бр. 6/08), биће ослобођена од плаћања ПДВ-а (Потврда број: 
ЕU/2013/D/3108859).  
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4.6.5.    Цијена  коју  наведе  понуђач  неће се  мијењати  у току извршења уговора и не 
подлијеже било каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити ону 
понуду која садржи цијену која се може прилагођавати, а која није у складу са овим 
ставом. 
 

              4.7. Мјесто, датум и вријеме пријема понуда 
 
4.7.1. Понуде се достављају лично на протокол Универзитета у Бањој Луци или 
поштом на сљедећу адресу: Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука.    
 
4.7.2.  Рок за достављање понуда истиче 03.11.2014. године, у 10:00 часова. Понуде које 
су достављене по истеку овог рока биће враћене понуђачу неотворене. 
 
4.8. Гаранција за понуду 
 
Гаранција за озбиљност понуде се не тражи. 
 

            4.9. Период важења понуда 
 
4.9.1.  Понуде морају важити у трајању од 90 дана рачунајући од истека рока за 
подношење понуда. Све док не истекне период важења понуда, Уговорни орган има 
право да тражи од понуђача у писменој форми да продуже период важења њихових 
понуда до одређеног датума. Понуђачи могу одбити такав захтјев. Понуђач који 
пристане да продужи период важења своје понуде и о томе у писаној форми обавијести 
Уговорни орган продужиће период важења понуде. Понуда се не смије мијењати. Ако 
понуђач не одговори на захтјев Уговорног органа у вези са продужењем периода 
важења понуде, сматраће се да је понуђач одбио захтјев Уговорног органа. У том 
случају Уговорни орган одбацује понуду.  

 
5. КВАЛИФИКАЦИЈА 
 
5.1. Услови за учешће и потребни докази 

 
5.1.1   Да би учествовали у процедури јавних набавки кандидати требају да имају право 
на обављање професионалне активности и/или да су регистровани у релевантним 
професионалним или трговачким регистрима. 
 
5.1.2  Понуђачи требају доставити сљедећи доказ: 
 
        5.1.2.1 Копију рјешења о упису у судски регистар са свим прилозима за правна 
лица или потврду о регистрацији код надлежног органа, као доказ да се баве 
предметном дјелатношћу (копија). 
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Када понуду доставља група понуђача, чланови групе требају доставити сљедеће 
доказе:  

 
а)   Рјешење о регистрацији за сваког члана (копија); 
б)   Уговор о заједничком наступу у поступку јавне набавке предметне опреме.   

 
5.1.3  Понуђачима није дозвољено подуговарање.  
 
5.1.4  Понуђачи требају документацију тражену у тачки 5.1.2.1 приложити заједно са 
анексима оним редосљедом како је наведено у тачки 4.2.5 Конкурентског захтјева и  
доставити у складу са тачком 4.2.4 Конкурентског захтјева. 
 
5.1.5  У случају да недостаје документ тражен у тачки 5.1.2.1 понуда ће се сматрати 
непотпуном, те ће понуђач бити проглашен неквалификованим за даље учешће у 
поступку набавке.  
 
5.1.6  Понуђачи ће бити обавијештени, што је прије могуће, о одлукама у вези са 
резултатима поступка, у сваком случају у року не дужем од 7 (седам) дана од дана 
доношења одлуке. 
 
6. ОЦЈЕНА ПОНУДА 

 
Уговори се додјељују понуђачу на основу критеријума најниже цијене технички 

задовољавајуће понуде. У случају да двије или више понуда буду идентичне у погледу 
укупне вриједности, уговори ће се додијелити понуђачу чија понуда буде достављена 
прва. 

 
6.1      Забрана преговора  
 
6.1.1. Са понуђачима се неће обављати никакви преговори у вези са понудама. 
Међутим, Уговорни орган може од понуђача тражити писменим путем да појасне своје 
понуде, у одређеном року, с тим да не уносе било какве измјене у понуду. 
 
6.2      Неприродно ниске понуде  
 
6.2.1. Ако су достављене понуде неприродно ниске или високе у односу на набавку 
која је предмет уговора, Уговорни орган ће захтијевати од понуђача да оправда 
понуђену цијену. Ако понуђач Уговорном органу не пружи задовољавајуће оправдање, 
Уговорни орган има право да одбаци понуду. 
 
6.2.2.  Да би добио образложење за неприродно ниску или високу цијену, Уговорни 
орган у писаној форми захтјева од понуђача да пружи детаљне информације о 
релевантним саставним елементима понуде, укључујући елементе цијене и калкулација.  
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6.3       Исправке грешака и пропуста 
 
6.3.1. Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто 
аритметичке природе, уколико се иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће 
без одлагања понуђачу упутити обавјештење о свакој исправци и може наставити са 
поступком, са исправљеном грешком, под условом да је понуђач то одобрио у року који 
је одредио уговорни орган. Ако понуђач не одобри предложену исправку, понуда се 
враћа понуђачу. 
 
6.3.2. Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у сљедећим 
случајевима: 

а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима, у том 
случају предност има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не односи 
аритметичка грешка;  

б) ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије 
множењем јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће имати 
предност и потребно је исправити укупан износ; 

в) ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем 
подизноса, подизнос ће имати предност, када се исправља укупан износ. 
Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за понуђача. Ако их понуђач 
као такве не прихвата, његова понуда се одбацује. 
 
7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
7.1.  Сваки понуђач, који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да 
је Уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреде Закона и/или 
подзаконских аката, има право да уложи приговор на поступак на начин и у року који је 
одређен у члану 51. Закона.  
 
7.2. Приговор се подноси Уговорном органу у писаној форми у року од 5 (пет) дана 
од дана када је понуђач сазнао, или је требао сазнати да је дошло до повреде Закона, а 
најкасније 1 (једну) годину од датума наводне повреде.  
 
7.3.  Ако Уговорни орган не размотри приговор у року који је утврђен у члану 51. 
став (4) Закона, или приговор одбије, подносилац приговора може уложити жалбу у 
писаној форми Канцеларији за разматрање жалби у року од 5 (пет) дана од првог радног 
дана након истека рока који је наведен у тачки 7.2. или у случају да Уговорни орган 
одбије приговор, од дана када је подносилац приговора о томе обавјештен од стране 
Уговорног органа. Уговорном органу ће се послати копија жалбе истовремено са њеним 
подношењем  Канцеларији. 
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8. ПОТПИСИВАЊE  УГОВОРА 
 
8.1.   Трајање уговора 
 
   Уговор траје од момента потписа па све истека гарантног рока. 
 
8.2. Обавијест о изабраном понуђачу 
 
  Уговорни орган ће обавијестити понуђача чија је понуда изабрана о датуму и 
мјесту потписивања уговора.  
 
8.3. Гаранција за добро извршење уговора  
 
8.3.1. Уговорни орган ће тражити гаранцију за добро извршење уговора посебно за 
сваки уговор из заједничке набавке. Износ гаранције за извршење уговора је 10% од 
вриједности уговора. 

 
8.3.2.   Гаранција за добро извршење уговора ће бити у форми  мјенице са мјеничном 
изјавом. Мјенична изјава за добро извршење уговора налази се у прилогу 
Конкурентског захтјева.  
 
8.3.3. Изабрани понуђач је дужан доставити гарантни документ на дан потписивања 
Уговора. Уговорни орган ће, на позив изабраног понуђача, вратити гарантни документ 
за добро извршење уговора, у року не дужем од 10 (десет) дана од дана упућивања 
захтјева. 
 
8.4. Услови  из уговора 
 
8.4.1. Учесници у заједничкој набавци, појединачно закључују уговоре са понуђачем 
чија је понуда одабрана као најбоље оцијењена прихватљива понуда. 
 
8.4.2. Нацрт уговора или основни елементи уговора су укључени у Анекс 5 овог 
Конкурентског захтјева (“Нацрт”). Понуђач не треба попуњавати нацрт. Обавезан је 
потписом и овјером дати сагласност на исти.   
 
 
9. ИНФОРМАЦИЈА О КОНКУРЕНТСКОМ ЗАХТЈЕВУ  
 
9.1. Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење конкурентског захтјева од 
Уговорног органа у писаној форми, и то благовремено, а најкасније 3 (три) дана прије 
истека рока за подношење понуда. 
 
9.2.  Уговорни орган ће припремити одговор у писаној форми у којој ће задржати 
стварну конкурентску основу поступка додјеле уговора, који ће се доставити свим 
понуђачима најкасније 3 (три) дана прије истека рока за подношење понуда. Уколико је 
на основу садржаја одговора потребно мијењати конкурентски захтјев, уговорни орган 
ће продужити рок за достављање понуда и то најмање за 3 (три) дана. 
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9.3.   Уговорни орган може у свако доба промијенити конкурентски захтјев под 
условом да су све измјене доступне заинтересованим понуђачима исти дан, а најкасније 
3 (три) дана прије датума који је одређен као рок за подношење понуда. Донесена 
измјена ће бити саставни дио овог захтјева. 
 
 
10. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
1. Лаптоп рачунар I BREND NAME   
-Intel QUAD Core i7-3632QM 2.2GHz (turbo 3.2 GHz, 6MB) или еквивалент 
-Display:17.3“ LED-backlit HD+Anti-glare (1600x900) 
-RAM:8GB, HDD:750GB 
-VGA:AMD Radeon HD8750M 2GB 
-DVD+/-RW SuperMulti DL 
-LAN:10/100/1000,  
-WLAN:802.11b/g/n 
-Bluetooth 4.0 
-Card Reader 
-Web Cam 720p HD 
-HDMI 
-2xUSB 3.0 
-Fingerprint 
 
2. Лаптоп рачунар II  BREND NAME  
-Intel QUAD Core i7-3632QM 2.2GHz (turbo 3.2 GHz, 6MB) или еквивалент 
-Display:15.6“ LED-backlit HD+Anti-glare (1600x900) 
-RAM:8GB, HDD:750GB 
-VGA:AMD Radeon HD8750M 2GB 
-DVD+/-RW SuperMulti DL 
-LAN:10/100/1000,  
-WLAN:802.11b/g/n 
-Bluetooth 4.0 
-CardReader 
-Web Cam 720p HD 
-HDMI 
-2xUSB 3.0 
-Fingerprint 
 
3. Таблет BREND NAME  
-Quad-Core ARM Cortex A9 Exynos 4412 (1,4 GHz)  
-Display:PLS 10.1" LCD CapacitiveMultiTouch podrška za S-PEN, Grafička Mali 400 (1280 
x 800) 
-RAM:8GB, HDD:750GB 
-VGA:AMD Radeon HD8750M 2GB 
-DVD+/-RW SuperMulti DL 
-LAN:10/100/1000,  
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-WLAN:802.11b/g/n 
-Bluetooth 4.0 
-CardReader 
-Web Cam 720p HD 
-HDMI 
-2xUSB 3.0 
-Fingerprint 
 
4. Microsoft Windows 8 SL 64-bit 1pk DSP OEI Region-EM 
 
5. Microsoft Office Home and Student 2013 English 
 
6. Штампач I 
- Интерна меморија-128 MB 
- Технологија исписа-Ласер 
- Боје за испис-Црно, Плаво, Љубичаста, Жуто 
- Радни вијек (максимум)-30000 страница на мјесец 
- Максимална разлучивост-600 x 600 DPI 
- Максимална величина исписа-Legal (216 x 356 мм) 
- Брзина исписа (црна, нормална квалитета, А4/US Letter)-14 страница у минути 
- Подржани сигурносни алгоритми-802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA 
- Радни вијек-250 - 1500 страница на мјесец 
- Број патрона за испис-4 
- Стандардни језици писача-PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 
- Заслон-LCD 
- Боја-да 
- Вријеме исписа прве стране (црно, нормално)- 18.5 s 
- Тип бежичног LAN-a-802.11b, 802.11g, 802.11n 
- Standard interfaces- USB 2.0 
- Брзина исписа (боја, нормална квалитета, А4/US Letter) -14 страница у минути 
- Вријеме исписа прве стране (боја, нормално)-19 с 
- Минимална количина интерне меморије-128 МБ 
- Стандардни капацитет улаза-150 листова 
- Број USB 2.0 прикључака-минимално 2 
- Стандардни излазни капацитет-125 листова 
- Максимални улазни капацитет-150 листова 
- Максимални излазни капацитет-125 листова 
- Standard tray media types -Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Photo paper, Plain paper, 

Recycled paper 
- Спреман за умрежавање-да 
- Ethernet LAN веза-да 
- Величине ISO А-серије (А0...А9) -А4, А5, А6 
- Non-ISO print media sizes -Legal, Letter 
- WLAN-да 
- Протоколи за управљање-SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet 
- Стандардни излазни капацитет за прозирне фолије-50 листова 
- Квалитета исписа (црно, нормална квалитета) -600 DPI 
- Квалитета исписа (црно-бијело, најбоља квалитета) -600 x 600 DPI 
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- Величине JIS Б-серије (Б0…Б9)-Б5 
 
7. Пројектор  
- Тип-DLP  
- Резолуција- SVGA 800 x 600 
- Освјетљење-2500 - 3000ANSI 
- Контраст- 17.000:1  
- Звучници- Да  
- Повезивање- Analog/HDMI/USB Остало 
- Вијек трајања сијалице- 6000 сати  
 
8. Десктоп рачунар BREND NAME  
-Процесор: Intel® Core™ i5-4430 (3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores) или еквивалент 
-Графичка карта: NVIDIA GeForce GTX 645 (2 GB GDDR5 dedicated) или еквивалент 
-Меморија: 8GB DDR3 (2 x 4GB) 
-Hard Disk: 2 TB 7200 rpm SATA  
 
9. Монитор BREND NAME  
Монитор: дијагонала 23.6" 
Позадинско осветљење: LED 
Резолуција: 1920 x 1080 Full HD 
 
10. Тонер компатибилан са штампачем наведеним под тачком 6. 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
11. Лаптоп рачунар I BREND NAME   
-Intel QUAD Core i7-3632QM 2.2GHz (turbo 3.2 GHz, 6MB) или еквивалент 
-Display:17.3“ LED-backlit HD+Anti-glare (1600x900) 
-RAM:8GB, HDD:750GB 
-VGA:AMD Radeon HD8750M 2GB 
-DVD+/-RW SuperMulti DL 
-LAN:10/100/1000,  
-WLAN:802.11b/g/n 
-Bluetooth 4.0 
-Card Reader 
-Web Cam 720p HD 
-HDMI 
-2xUSB 3.0 
-Fingerprint 
 
12. Лаптоп рачунар II  BREND NAME  
-Intel QUAD Core i7-3632QM 2.2GHz (turbo 3.2 GHz, 6MB) или еквивалент 
-Display:15.6“ LED-backlit HD+Anti-glare (1600x900) 
-RAM:8GB, HDD:750GB 
-VGA:AMD Radeon HD8750M 2GB 
-DVD+/-RW SuperMulti DL 
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-LAN:10/100/1000,  
-WLAN:802.11b/g/n 
-Bluetooth 4.0 
-CardReader 
-Web Cam 720p HD 
-HDMI 
-2xUSB 3.0 
-Fingerprint 
 
13. Таблет BREND NAME  
-Quad-Core ARM Cortex A9 Exynos 4412 (1,4 GHz)  
-Display:PLS 10.1" LCD CapacitiveMultiTouch podrška za S-PEN, Grafička Mali 400 (1280 
x 800) 
-RAM:8GB, HDD:750GB 
-VGA:AMD Radeon HD8750M 2GB 
-DVD+/-RW SuperMulti DL 
-LAN:10/100/1000,  
-WLAN:802.11b/g/n 
-Bluetooth 4.0 
-CardReader 
-Web Cam 720p HD 
-HDMI 
-2xUSB 3.0 
-Fingerprint 
 
14. Microsoft Windows 8 SL 64-bit 1pk DSP OEI Region-EM 
 
15. Microsoft Office Home and Student 2013 English 
 
16. Штампач II 
Брзина исписа- До 18 страница у минути, нормална квалитета 
Гаранција- 12 мјесеци 
Излазна ладица-100 листова 
Резолуција исписа-600 x 600 дпи, 1200 дпи ефективно 
Интерфејс- УСБ 2.0 
Тип- Ласерски писач, црно-бијели испис 
Меморија-2 MB; брзина процесора 266 MHz 
ОС- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008 
Mac OS v 10.4 или новији 
Намјена- Препоручени мјесечни испис 250 - 1500 страница, максимални мјесечни испис 
до 5 000 страница. 
Врсте медија- Подржани папири: laser, plain, photo, rough, vellum, envelopes, labels, 
cardstock, transparencies, postcards 
Улазна ладица-150 листова 
Величина медија- А4, А5, А6, Б5, коверте Ц5, ДЛ, Б5 
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17. Штампач I 
- Интерна меморија-128 MB 
- Технологија исписа-Ласер 
- Боје за испис-Црно, Плаво, Љубичаста, Жуто 
- Радни вијек (максимум)-30000 страница на мјесец 
- Максимална разлучивост-600 x 600 DPI 
- Максимална величина исписа-Legal (216 x 356 мм) 
- Брзина исписа (црна, нормална квалитета, А4/US Letter)-14 страница у минути 
- Подржани сигурносни алгоритми-802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA 
- Радни вијек-250 - 1500 страница на мјесец 
- Број патрона за испис-4 
- Стандардни језици писача-PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 
- Заслон-LCD 
- Боја-да 
- Вријеме исписа прве стране (црно, нормално)- 18.5 s 
- Тип бежичног LAN-a-802.11b, 802.11g, 802.11n 
- Standard interfaces- USB 2.0 
- Брзина исписа (боја, нормална квалитета, А4/US Letter) -14 страница у минути 
- Вријеме исписа прве стране (боја, нормално)-19 с 
- Минимална количина интерне меморије-128 МБ 
- Стандардни капацитет улаза-150 листова 
- Број USB 2.0 прикључака-минимално 2 
- Стандардни излазни капацитет-125 листова 
- Максимални улазни капацитет-150 листова 
- Максимални излазни капацитет-125 листова 
- Standard tray media types -Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Photo paper, Plain paper, 

Recycled paper 
- Спреман за умрежавање-да 
- Ethernet LAN веза-да 
- Величине ISO А-серије (А0...А9) -А4, А5, А6 
- Non-ISO print media sizes -Legal, Letter 
- WLAN-да 
- Протоколи за управљање-SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet 
- Стандардни излазни капацитет за прозирне фолије-50 листова 
- Квалитета исписа (црно, нормална квалитета) -600 DPI 
- Квалитета исписа (црно-бијело, најбоља квалитета) -600 x 600 DPI 
- Величине JIS Б-серије (Б0…Б9)-Б5 
 
18. Пројектор  
- Тип-DLP  
- Резолуција- SVGA 800 x 600 
- Освјетљење-2500 - 3000ANSI 
- Контраст- 17.000:1  
- Звучници- Да  
- Повезивање- Analog/HDMI/USB Остало 
- Вијек трајања сијалице- 6000 сати  
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19. Десктоп рачунар BREND NAME  
-Процесор: Intel® Core™ i5-4430 (3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores) или еквивалент 
-Графичка карта: NVIDIA GeForce GTX 645 (2 GB GDDR5 dedicated) или еквивалент 
-Меморија: 8GB DDR3 (2 x 4GB) 
-Hard Disk: 2 TB 7200 rpm SATA  
 
20. Монитор BREND NAME  
Монитор: дијагонала 23.6" 
Позадинско осветљење: LED 
Резолуција: 1920 x 1080 Full HD 
 
21. Тонер I компатибилан са штампачем наведеним под тачком 17. 
 
22. Тонер II компатибилан са штампачем наведеним под тачком 16. 
 
СВЕУЧИЛИШТЕ У МОСТАРУ – СТРОЈАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
23. Лаптоп рачунар I BREND NAME   
-Intel QUAD Core i7-3632QM 2.2GHz (turbo 3.2 GHz, 6MB) или еквивалент 
-Display:17.3“ LED-backlit HD+Anti-glare (1600x900) 
-RAM:8GB, HDD:750GB 
-VGA:AMD Radeon HD8750M 2GB 
-DVD+/-RW SuperMulti DL 
-LAN:10/100/1000,  
-WLAN:802.11b/g/n 
-Bluetooth 4.0 
-Card Reader 
-Web Cam 720p HD 
-HDMI 
-2xUSB 3.0 
-Fingerprint 
- Боја:Сребрена (алуминијско кућиште) 
 
24. Microsoft Windows 8 SL 64-bit 1pk DSP OEI Region-EM 
 
25. Microsoft Office Home and Student 2013 English 
 
26. Штампач I 
- Интерна меморија-128 MB 
- Технологија исписа-Ласер 
- Боје за испис-Црно, Плаво, Љубичаста, Жуто 
- Радни вијек (максимум)-30000 страница на мјесец 
- Максимална разлучивост-600 x 600 DPI 
- Максимална величина исписа-Legal (216 x 356 мм) 
- Брзина исписа (црна, нормална квалитета, А4/US Letter)-14 страница у минути 
- Подржани сигурносни алгоритми-802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA 
- Радни вијек-250 - 1500 страница на мјесец 
- Број патрона за испис-4 
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- Стандардни језици писача-PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 
- Заслон-LCD 
- Боја-да 
- Вријеме исписа прве стране (црно, нормално)- 18.5 s 
- Тип бежичног LAN-a-802.11b, 802.11g, 802.11n 
- Standard interfaces- USB 2.0 
- Брзина исписа (боја, нормална квалитета, А4/US Letter) -14 страница у минути 
- Вријеме исписа прве стране (боја, нормално)-19 с 
- Минимална количина интерне меморије-128 МБ 
- Стандардни капацитет улаза-150 листова 
- Број USB 2.0 прикључака-минимално 2 
- Стандардни излазни капацитет-125 листова 
- Максимални улазни капацитет-150 листова 
- Максимални излазни капацитет-125 листова 
- Standard tray media types -Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Photo paper, Plain paper, 

Recycled paper 
- Спреман за умрежавање-да 
- Ethernet LAN веза-да 
- Величине ISO А-серије (А0...А9) -А4, А5, А6 
- Non-ISO print media sizes -Legal, Letter 
- WLAN-да 
- Протоколи за управљање-SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet 
- Стандардни излазни капацитет за прозирне фолије-50 листова 
- Квалитета исписа (црно, нормална квалитета) -600 DPI 
- Квалитета исписа (црно-бијело, најбоља квалитета) -600 x 600 DPI 
- Величине JIS Б-серије (Б0…Б9)-Б5 
 
27. Пројектор  
- Тип-DLP  
- Резолуција- SVGA 800 x 600 
- Освјетљење-2500 - 3000ANSI 
- Контраст- 17.000:1  
- Звучници- Да  
- Повезивање- Analog/HDMI/USB Остало 
- Вијек трајања сијалице- 6000 сати  
 
28. Десктоп рачунар BREND NAME  
-Процесор: Intel® Core™ i5-4430 (3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores) или еквивалент 
-Графичка карта: NVIDIA GeForce GTX 645 (2 GB GDDR5 dedicated) или еквивалент 
-Меморија: 8GB DDR3 (2 x 4GB) 
-Hard Disk: 2 TB 7200 rpm SATA  
 
29. Монитор BREND NAME  
Монитор: дијагонала 23.6" 
Позадинско осветљење: LED 
Резолуција: 1920 x 1080 Full HD 
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11. АНЕКСИ: 
а)   Образац за достављање понуде                               (АНЕКС 1); 
б)   Изјава понуђача                                                        (АНЕКС 2); 
в)   Образац за цијену понуде                        (АНЕКС 3); 
г) Повјерљиве информације                     (АНЕКС 4) 
д)   Нацрт Уговора                                                          (АНЕКС 5). 
 

Напомена: Горе наведени анекси саставни су дио Конкурентског захтјева. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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 (НЕ ДОСТАВЉА СЕ У ПОНУДИ) 
 
 
 
Мјенична изјава за извршење Уговора број: ________ 
 
……………………………........... 
……………………………........... 
(Најповољнији понуђач) 
 

МЈЕНИЧНА ИЗЈАВА 
 
 
______________________________ (најповољнији понуђач) којег заступа директор 
_________, лице овлашћено за заступање на основу уписа у судски регистар, под 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам својеручно потписао  
сљедећу бјанко мјеницу серијског броја: ________________, која се доставља као 
инструмент обезбјеђења извршења обавеза из Уговора број: ______ по основу Гаранције 
за добро извршење уговора, од дана ___________ године. 
 
У складу са чланом ____ Уговора број: _________, склопљеног између Универзитета у 
Бањој Луци  и ___________________ (Најповољнији понуђач) доставља се Мјенична 
изјава и бјанко потписана и овјерена мјеница у корист Универзитета у Бањој Луци, чиме 
се гарантује исправно, потпуно и вјерно испуњење наведеног Уговора, неопходна за 
једногодишњи неометан рад. Мјенична изјава и бјанко потписана мјеница се даје у 
висини 10% вриједности Уговора. Овлашћујем Универтизет у Бањој Луци да, у случају 
неиспуњења обавеза преузетих по Уговору број: _______ и накнадним измјенама и 
допунама, горе наведену мјеницу може попунити до износа __________ КМ 
(словима...........................................) (10% од вриједности Уговора), као и попунити све 
остале саставне дијелове мјенице у роковима доспијећа утврђеним Уговором, односно и 
након истека тих рокова све до измирења дуга. 
 
Мјеница се попуњава са клаузулом „без протеста“. 
 
Сагласан сам да на темељу издате мјенице од стране _______________________ 
(Најповољнијег понуђача), Универзитет у Бањој Луци може наплатити износ Гаранције 
за добро извршење уговора са свих штедних и других рачуна које имамо отворене код 
пословних банака. Наплата се може извршити и из свих некретнина и покретних ствари 
у нашем власништву у складу са законском процедуром. 
 
 
_____________________________ 
Потпис и печат издаваоца мјенице                                                  Изјаву примио 
   
Дана:_______________________            ____________________ 
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КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА 
 

Број: ЈН/05-3.617-2/15 
Датум, 05.05.2015. године   
 
ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за достављање понуда за заједничку јавну набавку 
опреме – инструменти за мјерење за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-
2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни 
и Херцеговини“ Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Машинског 
факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Стројарског факултета 
Свеучилишта у Мостару 
 
Поштовани, 

 У име Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Машинског факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву и Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару, 
позивамо Вас да доставите понуду у поступку Конкурентског захтјева за достављање 
понуда. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама  
Босне и Херцеговине  (“Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), (у даљем тексту: Закон), 
подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском 
документацијом (у даљем тексту: ТД). 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Уговорни орган који проводи заједничку јавну набавку:  
Универзитет у Бањој Луци  
Идентификациони број: 4401017720006 
Детаљна адреса за коресподенцију: Универзитет у Бањој Луци 
                  Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
                78000 Бања Лука 
        Телефон: 051/326-009 
                  Факс: 051/326-009 
                    Е-mail: slnabavke2@unibl.rs 
Учесници заједничке јавне набавке:               
Универзитет у Бањој Луци  
Идентификациони број: 4401017720006 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А     
78000 Бања Лука 

mailto:slnabavke2@unibl.rs


 
 

Универзитет у Источном Сарајеву              
Идентификациони број: 4400592530000      
Вука Караџића 30 
71123 Источно Сарајево 
 
Свеучилиште у Мостару 
Идентификациони број:  4227088130005 
Трг хрватских великана 1 
88000 Мостар 
 
Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица која су овлашћена да 
воде комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:  

Доц. др Милан Тица, тел: 065/527 846, е-mail адреса: mtica@blic.net 
Саша Ваван, дипл. ек., тел/факс: 051/326-009, е-mail адреса: slnabavke2@unibl.rs 
 
Комуникација и сва друга размјена информација између уговорног органа и привредних 
субјеката обављаће се у писаном облику, путем поште, телефакса, електронске поште/е-
поште или комбинацијом тих средстава. 
 
Информације у вези са поступком јавне набавке, као што су информације везане за увид и 
преузимање ТД, захтјев за појашњење и друге информације, могу се добити искључиво од 
овлашћених лица или службе уговорног органа задужене за контакт. У супротном, 
размјена информација није ваљана. 
 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев за достављање понуда 
Врста уговора о јавној набавци: робе 
Набавка је предвиђена Планом јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за 2015. 
годину, под редним бројем 19. 
Обавјештење о набавци број 862-7-1-25-3-19/15, објављено на Порталу јавних набавки 
05.05.2015. године, број предмета набавке: 05-1.617/15. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи 48.000,00 КМ. 
Није предвиђено закључивање Оквирног споразума. 
 
На основу члана 52. став (4) Закона, не постоје привредни субјекти са којима уговорни 
орган не може закључивати уговоре. 
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1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
 
1.1. Предмет јавне набавке је опрема – инструменти за мјерење (у даљем тексту: Опрема) 
за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: 
„Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ Машинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, Машинског факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву и Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару, шифра Јединственог рјечника 
јавних набавки ЈРЈН: 38410000-2.  
 
1.2.   Набавка је подијељена на сљедеће лотове: 

ЛОТ 1 - Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци; 

ЛОТ 2 - Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву; 

ЛОТ 3 -  Набавка опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару. 

Понуђач може доставити понуду за један лот, више лотова или за све лотове. За сваки лот 
се подноси посебна понуда (у одвојеним ковертама). У понуди унутар лота морају бити 
понуђене све ставке на начин како је дефинисано техничком спецификацијом. 

Понуђач за сваки лот може доставити само једну понуду. Понуде понуђача који преда или 
учествује за више понуда, самостално или у оквиру групе понуђача за исти лот, биће 
одбачене све његове понуде за тај лот.  

1.3. Техничка спецификација:  

ЛОТ 1 – Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци: 

1. 3D СКЕНЕР  
 

ARCHITECTURE 
Measurement System MultiStripe Laser Triangulation (MLT) technology. 

Patents Pending. 
Source Twin arrays of four, Class 1M, 10 mW solid-state lasers 

with custom optics. 650 nm wavelength.  
Sensor Twin 3.0 Megapixel CMOS image sensors. 
Photo Surface  Optically synchronous 7-color surface capture for 

precision-locked geometry correlation.  
 



 
 

Photo Lighting  Built-in spatially diverse whitelight texture illuminators 
with tri-phosphor, wide color gamut.  

AutoDrivel High-precision rotary servo positioner, auto-incremented 
under scanner control. 20 lb capacity.  

PartGripper"' Universal part holder to adjust height, angle, and 
orientation of capture. 10 lb capacity. 

PERFORMANCE 
Object Size No preset limit. Objects larger than field can be 

composite-captured with supplied software. 
Field Size   5.1" x 3.8" (Macro) and 13.5" x 10.1" (Wide). ("Soda 

can" and "shoebox" sizes, respectively.) 
Capture Density Capture density on target surface is up to 160K points/in2 

(Macro) and 22.5K points/in2 (Wide). 
Texture Density 400 DPI on target surface in Macro Mode and 150 DPI in 

Wide Mode. 
Dimensional Accuracy ±0.005" in Macro Mode and ±0.015" in Wide Mode. 
Acquisition Speed 50,000 processed points/sec throughput. Typically 2 

minutes per scan of each facet. 
Typical Datasets Typical small models are a quarter-million points, after 

oversampling and optimization. 
Environmental Desktop use under ordinary office lighting. No darkroom 

or special backgrounds required. 
GENERAL 
Minimum Requirements 2GHz Dual Core, 2GB RAM, 256MB graphics, Windows 

XP /Vista 32-bit. 
Recommended System Quad Core, 4+ GB RAM, 512+ MB graphics. Windows 7 

/ 8 64-bit. 
Interface USB 2.0 high-speed interface. USB cable included. 
Power 100 - 240 VAC built-in worldwide auto-switching power 

supply. AC cable included. 
Eye Safe Beam is about 1/1000th brightness of a laser pointer (but 

avoid looking into beam). 
Tripod Mount Stainless steel 1/4" 20-thread standard screw mount for 

tripod setups. 
Size Compact 8.8" x 3.6" (letter size) desktop footprint. 10.9" 

high. Approximately 7 lbs. 
SOFTWARE 
ScanStudio HD'" Software to Scan, Align, Polish, and Fuse 3D 

Models.High-performance OpenGL 3D viewer. 
SolidWorks Integration Scan to SolidWorks (Office Premium 2007 + later). Click 

to toggle between scanning/design. 
 



 
 

Native File Format SolidWorks + co -developed native format. No import or 
export needed. 

Standalone Use ScanStudio also works outside SolidWorks 
for creation of standard -format scan -output  
files. 

Format Options Scan data can be output as mesh file formats: STL, OBJ, 
VPML, XY2, and PLY files 

File Size 20MB for typical model, based on 10 facet scans. 
Modeling Tools Assemble views into a model conveniently with built-in 

Smart Alignment and trim tools 
ScanStudio HD'" Points -to -Mesh solution. Drives scanner and builds 3D 

mesh models.Standard 
Додатна опрема: 

-ScanStudio HD PRO SOFTWARE (про софтвер), 
-MultiDrive (ротацијски сто), 
-Extra PartGripper (додатни држач за предмете) и 
-3 Year Extended Warranty (продужена гаранција 3 године). 
 

2. 3D ПРИНТЕР 
- Maximum build size (Duo - Double head): 24.29(w) x 23(h) x 27.04(d) cm 
- Layer thicknesss 70 microns, 200 microns and 300 microns for fast mode 
- PRINT TOLERANCE: X and Y axis ± 1% dimension or ± 0.2mm whichever is greater. 

Z axis ± half the processed z resolution. 
Display unit 20x4 character 
 

3. МЈЕРАЧ БУКЕ 
- Аут. подручје 30-130Db,  
- Резолуција 0,1 dB,  
- Мјерни циклус 0,5 s, 
- Меморија 32000 мј. Вриједности 

 
4. ТЕРМО КАМЕРА 
- Мјерно подручје 0 C..+250 C, 
- Аутоматско подешавање фокуса, п 
- Подесива емисивост од 0,1 па до 1,00,  
- Меморија 512 mB, 
- IP 43 Standard,  
- Програмски пакет за обраду слика и израду извјештаја 

 
 
 
 



 
 

5. МЈЕРАЧ ДЕБЉИНЕ МАТЕРИЈАЛА 
- Мјерно подручје 1...200 mm, 
- Тачност 0,1 mm, 
- Сонда 5mHz,3mm интегрисани калибрациони блок, 
- Дисплеј 4-цифрени LCD, 
- Димензије 124x67x30 mm 

 
6. МЈЕРАЧ ОБРТНОГ МОМЕНТА 
- Мјерно подручје 147,1Ncm, 
- Тачност +-1,5%,peak-hold функција, 
- Max. преоптерећење 150%, 
- Излаз RS 232 

 
7. МЈЕРАЧ СИЛЕ 
- Подручје 196 N, 
- Резолуција 0,05N, 
- Тачносt +-0,5% interfejs RS 232, 
- Paeak функција 

 
8. МЈЕРАЧ ХРАПАВОСТИ 
- Мјерни параметри Ra,Rz,Rq,Rt,  
- Резолуција 0,001um,  
- Сtopa mјerenja 2 mјerenja po sekundi, 
- Гranične talasne dužine 0,25/0,8/2,5 mm 

 
9. МЈЕРАЧ ТВРДОЋЕ 
- Подручје HRC 20...67,9, 
- Скале HL,HRC,HRB,HB,HV,HSD,  
- Тачност 0,8%, 
- Тврдоћа max. 940 HV, 
- Max. тemperatura objekta +120 C 

 
10. МЈЕРАЧ ВИБРАЦИЈА 
- Подручје 0,1.....199,9mm/s , 
- Тачност +-5% , 
- Резолуција 0,1 mm/s,  
- Димензије 150x22x15 mm,  
- Маса 55g 

 
 
 
 



 
 

11. РАЧ CO2 
- Подручје 0...6000 ppm,  
- Тачност +-5%  
- Мјерни принцип NDIR  
- Метода резолуција 0,1 %, 
- Меморија 5300 вриједности 

 
12. ЛАСЕРМЕТАР 
- Мјерно подручје 0,05...50 m, 
- Тачност +/- 1,5mm,  
- Резолуција 1mm,  
- Меморија,   
- Последњих 20 вриједности 

 
ЛОТ 2 – Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву: 

1. 3D СКЕНЕР  
ARCHITECTURE 
Measurement System MultiStripe Laser Triangulation (MLT) technology. 

Patents Pending. 
Source Twin arrays of four, Class 1M, 10 mW solid-state lasers 

with custom optics. 650 nm wavelength.  
Sensor Twin 3.0 Megapixel CMOS image sensors. 
Photo Surface  Optically synchronous 7-color surface capture for 

precision-locked geometry correlation.  
Photo Lighting  Built-in spatially diverse whitelight texture illuminators 

with tri-phosphor, wide color gamut.  
AutoDrivel High-precision rotary servo positioner, auto-incremented 

under scanner control. 20 lb capacity.  
PartGripper"' Universal part holder to adjust height, angle, and 

orientation of capture. 10 lb capacity. 
PERFORMANCE 
Object Size No preset limit. Objects larger than field can be 

composite-captured with supplied software. 
Field Size   5.1" x 3.8" (Macro) and 13.5" x 10.1" (Wide). ("Soda 

can" and "shoebox" sizes, respectively.) 
Capture Density Capture density on target surface is up to 160K points/in2 

(Macro) and 22.5K points/in2 (Wide). 
Texture Density 400 DPI on target surface in Macro Mode and 150 DPI in 

Wide Mode. 
Dimensional Accuracy ±0.005" in Macro Mode and ±0.015" in Wide Mode. 



 
 

Acquisition Speed 50,000 processed points/sec throughput. Typically 2 
minutes per scan of each facet. 

Typical Datasets Typical small models are a quarter-million points, after 
oversampling and optimization. 

Environmental Desktop use under ordinary office lighting. No darkroom 
or special backgrounds required. 

GENERAL 
Minimum Requirements 2GHz Dual Core, 2GB RAM, 256MB graphics, Windows 

XP /Vista 32-bit. 
Recommended System Quad Core, 4+ GB RAM, 512+ MB graphics. Windows 7 

/ 8 64-bit. 
Interface USB 2.0 high-speed interface. USB cable included. 
Power 100 - 240 VAC built-in worldwide auto-switching power 

supply. AC cable included. 
Eye Safe Beam is about 1/1000th brightness of a laser pointer (but 

avoid looking into beam). 
Tripod Mount Stainless steel 1/4" 20-thread standard screw mount for 

tripod setups. 
Size Compact 8.8" x 3.6" (letter size) desktop footprint. 10.9" 

high. Approximately 7 lbs. 
SOFTWARE 
ScanStudio HD'" Software to Scan, Align, Polish, and Fuse 3D 

Models.High-performance OpenGL 3D viewer. 
SolidWorks Integration Scan to SolidWorks (Office Premium 2007 + later). Click 

to toggle between scanning/design. 
Native File Format SolidWorks + co -developed native format. No import or 

export needed. 
Standalone Use ScanStudio also works outside SolidWorks 

for creation of standard -format scan -output  
files. 

Format Options Scan data can be output as mesh file formats: STL, OBJ, 
VPML, XY2, and PLY files 

File Size 20MB for typical model, based on 10 facet scans. 
Modeling Tools Assemble views into a model conveniently with built-in 

Smart Alignment and trim tools 
ScanStudio HD'" Points -to -Mesh solution. Drives scanner and builds 3D 

mesh models.Standard 
Додатна опрема: 

-ScanStudio HD PRO SOFTWARE (про софтвер), 
-MultiDrive (ротацијски сто), 
-Extra PartGripper (додатни држач за предмете) и 
-3 Year Extended Warranty (продужена гаранција 3 године). 



 
 

ЛОТ 3 – Набавка опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару: 

1. 3D СКЕНЕР  
 

ARCHITECTURE 
Measurement System MultiStripe Laser Triangulation (MLT) technology. 

Patents Pending. 
Source Twin arrays of four, Class 1M, 10 mW solid-state lasers 

with custom optics. 650 nm wavelength.  
Sensor Twin 3.0 Megapixel CMOS image sensors. 
Photo Surface  Optically synchronous 7-color surface capture for 

precision-locked geometry correlation.  
Photo Lighting  Built-in spatially diverse whitelight texture illuminators 

with tri-phosphor, wide color gamut.  
AutoDrivel High-precision rotary servo positioner, auto-incremented 

under scanner control. 20 lb capacity.  
PartGripper"' Universal part holder to adjust height, angle, and 

orientation of capture. 10 lb capacity. 
PERFORMANCE 
Object Size No preset limit. Objects larger than field can be 

composite-captured with supplied software. 
Field Size   5.1" x 3.8" (Macro) and 13.5" x 10.1" (Wide). ("Soda 

can" and "shoebox" sizes, respectively.) 
Capture Density Capture density on target surface is up to 160K points/in2 

(Macro) and 22.5K points/in2 (Wide). 
Texture Density 400 DPI on target surface in Macro Mode and 150 DPI in 

Wide Mode. 
Dimensional Accuracy ±0.005" in Macro Mode and ±0.015" in Wide Mode. 
Acquisition Speed 50,000 processed points/sec throughput. Typically 2 

minutes per scan of each facet. 
Typical Datasets Typical small models are a quarter-million points, after 

oversampling and optimization. 
Environmental Desktop use under ordinary office lighting. No darkroom 

or special backgrounds required. 
GENERAL 
Minimum Requirements 2GHz Dual Core, 2GB RAM, 256MB graphics, Windows 

XP /Vista 32-bit. 
Recommended System Quad Core, 4+ GB RAM, 512+ MB graphics. Windows 7 

/ 8 64-bit. 
Interface USB 2.0 high-speed interface. USB cable included. 
Power 100 - 240 VAC built-in worldwide auto-switching power 

supply. AC cable included. 



 
 

Eye Safe Beam is about 1/1000th brightness of a laser pointer (but 
avoid looking into beam). 

Tripod Mount Stainless steel 1/4" 20-thread standard screw mount for 
tripod setups. 

Size Compact 8.8" x 3.6" (letter size) desktop footprint. 10.9" 
high. Approximately 7 lbs. 

SOFTWARE 
ScanStudio HD'" Software to Scan, Align, Polish, and Fuse 3D 

Models.High-performance OpenGL 3D viewer. 
SolidWorks Integration Scan to SolidWorks (Office Premium 2007 + later). Click 

to toggle between scanning/design. 
Native File Format SolidWorks + co -developed native format. No import or 

export needed. 
Standalone Use ScanStudio also works outside SolidWorks 

for creation of standard -format scan -output  
files. 

Format Options Scan data can be output as mesh file formats: STL, OBJ, 
VPML, XY2, and PLY files 

File Size 20MB for typical model, based on 10 facet scans. 
Modeling Tools Assemble views into a model conveniently with built-in 

Smart Alignment and trim tools 
ScanStudio HD'" Points -to -Mesh solution. Drives scanner and builds 3D 

mesh models.Standard 
Додатна опрема: 

-ScanStudio HD PRO SOFTWARE (про софтвер), 
-MultiDrive (ротацијски сто), 
-Extra PartGripper (додатни држач за предмете) и 
-3 Year Extended Warranty (продужена гаранција 3 године). 
 

У случају да понуђач не понуди опрему која одговара наведеним техничким 
карактеристикама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

1.3.  Изабрани понуђач за сваки ЛОТ се обавезује да: 
- опрему испоручи, монтира и изврши пуштање у рад, 
- обезбиједи упутство за корисника опреме на једном од службених језика у БиХ 
или на енеглеском језику. 

Понуђач којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора. 
 
1.4. Рок за испоруку и монтажу опреме не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских 
дана од датума потписивања уговора.  



 
 

1.5. Гарантни рок на испоручену и монтирану опрему не може бити краћи од 12 (дванаест) 
мјесеци од дана потписивања Записника о пријему опреме. У гарантном року изабрани 
понуђач обавезан је обезбиједити сервисирање испоручене опреме. 

1.6. Мјесто испоруке и монтаже опреме:  

 - ЛОТ 1 - Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, Војводе Степе 
Степановића 71, Бања Лука; 

 - ЛОТ 2 - Машински факултет Универзитета у Источном Сарајеву Вука Караџића 
30, Лукавица, Источно Сарајево; 

 - ЛОТ 3 - Стројарски факултет, Свеучилиште у Мостару, Трг хрватских великана 1, 
88000  Мостар.  

1.7. Начин плаћања: Плаћање одабраном понуђачу за поједини ЛОТ извршиће се од 
стране учесника заједничке јавне набавке за кога се опрема набавља, у року до 30 дана по 
потписивању записника о пријему опреме и уредно испостављеном рачуну, а све према 
условима из уговора које ће одабрани понуђач за поједини ЛОТ закључити са учесником 
заједничке набавке појединачно. Предметна опрема ће бити плаћена из средстава 
ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија 
развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“. 

 2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 
 
2.1. Да би учествовали у процедури јавних набавки кандидати требају да имају право на 
обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом  набавке, у складу са 
чланом 46. Закона. 

2.2. Понуђачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају  
услове тражене тачком 2.1 конкурентског захтјева за достављање, и то:  

 2.2.1. У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у складу 
са чланом 46. Закона, понуђач мора доставити доказ о регистрацији у одговарајућем 
професионалном или другом регистру у земљи у којој је регистрован или да обезбиједи 
посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује његово право да обавља 
професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке. Достављени докази се 
признају, без обзира на којем нивоу власти у БиХ су издати. Докази који се достављају 
морају бити овјерене копије код надлежног органа (орган управе или нотар). Датум 
овјерене копије не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана предавања 



 
 

понуде. У случају да се у понуди не доставе наведени докази о способности обављања 
професионалне дјелатности из ове тачке ТД или се не доставе на начин како је напријед 
тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања наведених 
услова за квалификацију. 
Уколико понуђач доставља понуде за више лотова или све лотове, документацију тражену 
у овој тачки не треба достављати уз сваки лот, већ је може доставити само уз један лот, с 
тим да то јасно назначе у понуди. 

2.3. У складу са чланом 45. став (5) Закона, уговорни орган може одбити понуду уколико 
утврди да је понуђач био крив за тежак професионални пропуст почињен током периода 
од три године прије почетка поступка, а који уговорни орган може доказати на било који 
начин, посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева 
уговора који су довели до његовог пријевременог раскида, настанка штете или других 
сличних посљедица, због намјере или немара привредног субјекта, одређене тежине. 

2.4. У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни 
орган ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава 
дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног износа 
или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку 
или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној форми обавијестити 
добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе ће 
направити забиљешку у извјештају о поступку набавке.  

Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити 
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци, овјерену од 
стране надлежног органа (орган управе или нотар). Изјава је прилог ТД (Анекс 7). 
Уколико понуђач доставља понуде за више лотова или све лотове, Изјаву тражену у овој 
тачки не треба достављати уз сваки лот, већ је може доставити само уз један лот, с тим да 
то јасно назначе у понуди. 

 3. ЗАХТЈЕВИ  ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА 
 
Понуда, сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног 
органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. 
Штампана литература, брошуре, каталози или слично које доставља понуђач могу бити 
написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини или на енглеском језику. 
 
 



 
 

4.  САДРЖАЈ И ПРИПРЕМА ПОНУДА 
 
4.1. Понуда за ЛОТ 1 треба да садржи сљедеће: 

а)  Попуњен образац за понуду – ЛОТ 1 (Анекс 2), 
б)  Попуњену изјаву понуђача – ЛОТ 1 (Анекс 3), 
в)  Попуњен образац за цијену понуде – ЛОТ 1 (Анекс 4), 
г)  Попуњен нацрт уговор са подацима из понуде – ЛОТ 1 (Анекс 5), 
д)  Повјерљиве информације – ЛОТ 1 (Анекс 6), 
ђ)  Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона – ЛОТ 1 (Анекс 7), 
е)  Доказ о способности обављања професионалне дјелатности, на основу члана 46. 
Закона, према захтјеву из тачке 2.2.1. ТД, 
ж)  Техничка спецификација нуђене опреме, уз навођење модела и произвођача. 
 

Понуда мора садржавати све наведене елементе како би се сматрала потпуном. 
Понуде које не буду садржавале све тражене елементе биће одбачене. 
 
4.2. Понуда за ЛОТ 2 треба да садржи сљедеће: 

а)  Попуњен образац за понуду – ЛОТ 2 (Анекс 2), 
б)  Попуњену изјаву понуђача – ЛОТ 2 (Анекс 3), 
в)  Попуњен образац за цијену понуде – ЛОТ 2 (Анекс 4), 
г)  Попуњен нацрт уговор са подацима из понуде – ЛОТ 2 (Анекс 5), 
д)  Повјерљиве информације – ЛОТ 2 (Анекс 6), 
ђ)  Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона – ЛОТ 2 (Анекс 7), 
е)  Доказ о способности обављања професионалне дјелатности, на основу члана 46. 
Закона, према захтјеву из тачке 2.2.1. ТД, 
ж)  Техничка спецификација нуђене опреме, уз навођење модела и произвођача. 

Понуда мора садржавати све наведене елементе како би се сматрала потпуном. 
Понуде које не буду садржавале све тражене елементе биће одбачене. 
 
4.3. Понуда за ЛОТ 3 треба да садржи сљедеће: 

а)  Попуњен образац за понуду – ЛОТ 3 (Анекс 2), 
б)  Попуњену изјаву понуђача – ЛОТ 3 (Анекс 3), 
в)  Попуњен образац за цијену понуде – ЛОТ 3 (Анекс 4), 
г)  Попуњен нацрт уговор са подацима из понуде – ЛОТ 3 (Анекс 5), 
д)  Повјерљиве информације – ЛОТ 3 (Анекс 6), 
ђ)  Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона – ЛОТ 3 (Анекс 7), 



 
 

е)  Доказ о способности обављања професионалне дјелатности, на основу члана 46. 
Закона, према захтјеву из тачке 2.2.1. ТД, 
ж)  Техничка спецификација нуђене опреме, уз навођење модела и произвођача. 
 

Понуда мора садржавати све наведене елементе како би се сматрала потпуном. 
Понуде које не буду садржавале све тражене елементе биће одбачене. 
 
Уколико понуђач доставља понуде за више лотова или све лотове, документацију под ђ) и 
е) не треба достављати уз сваки лот, већ је може доставити само уз један лот, с тим да то 
јасно назначе у понуди. 
Ако се ради о групи понуђача, образац за достављање понуде садржи податке за сваког 
члана групе понуђача, уз обавезну назнаку члана групе понуђача који је овлашћен за 
комуникацију с уговорним органом. 
 
4.4. Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и достављањем  понуде. Уговорни 
орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 
 
4.5. Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 
тинтом.  Ако због обима или других објективних околности понуда не може бити израђена 
на начин да чини цјелину, онда се израђује у два или више дијела. Исправке у понуди 
морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз 
навођење датума исправке. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно 
вађење или уметање листова. Понуда мора бити чврсто увезана и све стране понуде 
нумерисане. Под чврстим увезом се подразумијева да понуде морају бити 
увезане/укоричене у књигу или да понуда буде увезана у фасциклу са металним 
механизмом или увезана спиралним увезом и уз то осигурана јамствеником чији су 
крајеви причвршћени на првој или посљедњој страни утиснутим жигом или наљепницом 
овјереном печатом понуђача, како се не би манипулисало страницама понуде. Уколико 
понуда не буде чврсто увезана и нумерисана на горе наведени начин иста ће се сматрати 
неприхватљивом и биће одбачена из даљњег поступка набавке. 
 
Ако је понуда израђена у два или више дијела, сваки дио се чврсто увезује на начин да се 
онемогући накнадно вађење или уметање листова на напријед описани начин. 
 
 
 



 
 

Дијелове понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који 
не могу бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио 
понуде. Ако је понуда израђена од више дијелова понуђач мора у садржају понуде навести 
од колико се дијелова понуда састоји. Странице понуде се означавају бројем на начин да 
је видљив редни број странице. Када је понуда израђена од више дијелова, странице се 
означавају на начин да сваки сљедећи дио започиње редним бројем којим се наставља 
редни број странице којим завршава претходни дио. Изузетно од претходног става, понуда 
неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је обезбијеђен 
континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења, нити се 
битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у обавјештењу о 
набавци и овој ТД. Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који 
имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не морају додатно 
нумерисати. 
 
4.6. Понуда за ЛОТ 1 се доставља у оригиналу и у затвореној коверти на адресу уговорног 
органа: Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. 
На коверти понуде мора бити назначено: 
       - назив и адреса уговорног органа, 
 - назив и адреса понуђача у горњем лијевом углу коверте, 
 - назив и број предмета набавке, односно назнака: „Понуда за јавну набавку опреме за 

потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR – ЛОТ 1, 
број набавке  05-1.617/15“.  

 - назнака „не отварај“. 

4.7. Понуда за ЛОТ 2 се доставља у оригиналу и у затвореној коверти на адресу уговорног 
органа: Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. 
На коверти понуде мора бити назначено: 
       - назив и адреса уговорног органа, 
 - назив и адреса понуђача у горњем лијевом углу коверте, 
 - назив и број предмета набавке, односно назнака: „Понуда за јавну набавку опреме за 

потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR – ЛОТ 2, 
број набавке  05-1.617/15“.  

 - назнака „не отварај“. 

 



 
 

4.8. Понуда за ЛОТ 3 се доставља у оригиналу и у затвореној коверти на адресу уговорног 
органа: Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. 
На коверти понуде мора бити назначено: 
       - назив и адреса уговорног органа, 
 - назив и адреса понуђача у горњем лијевом углу коверте, 
 - назив и број предмета набавке, односно назнака: „Понуда за јавну набавку опреме за 

потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR – ЛОТ 3, 
број набавке  05-1.617/15“.  

 - назнака „не отварај“. 

4.9. Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 
достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна 
понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у 
истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве. 
Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о 
одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 
 
4.10. Понуде морају важити у трајању од 90 дана, рачунајући од истека рока за подношење 
понуда. У периоду важења понуде, уговорни орган може захтијевати од понуђача, у 
писаној форми, да продужи период важења понуде до одређеног рока. Сваки понуђач има 
право одбити такав захтјев. Ако понуђач не одговори на писмени захтјев уговорног органа 
у погледу продужења периода важења понуде или не пристане продужити рок важења 
понуде, сматра се да је понуђач одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не 
разматра у даљњем току поступка. Понуђач који пристане продужити период важења 
понуде, и о томе у писаној форми обавијести уговорни орган, продужава период важења 
понуде. У периоду продужења важења понуде иста се не може мијењати. 
 
4.11. Понуђачи морају направити списак информација које би се требале сматрати 
повјерљивим, уколико такве информације постоје (Анекс 6). Уколико понуђач достави 
непопуњен образац повјерљивих информација, значи да исте нема и његова понуда по том 
основу неће бити проглашена неприхватљивом. Ако понуђач означи повјерљивим 
податке, који се у складу са чланом 11. Закона не могу прогласити повјерљивим, уговорни 
орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда понуђача неће бити одбијена. 
 
 
 
 



 
 

5. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

       Рок за достављање понуда за све лотове је 14.05.2015. године до 10:00 сати. Јавно 
отварање понуда ће се одржати 14.05.2015. године у 11:00 сати, у просторијама уговорног 
органа, зграда администрације, сала за састанке, Универзитет у Бањој Луци, Булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. Понуђачи или њихови овлашћени 
представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда. 
Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим 
понуђачима који су у року доставили понуде путем записника са отварања понуда, одмах, 
а најкасније у року од 3 дана. 

На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити сљедеће 
информације: 

- назив понуђача, 
- укупна цијена без ПДВ-а наведена у понуди и 
- попуст на укупну цијену без ПДВ-а наведен у понуди, ако је посебно исказан. 
 

Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије 
отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име 
привредног субјекта-понуђача. Уколико нема званичне пуномоћи понуђач може као и 
остала заинтересована лица присуствовати јавном отварању, али без права потписа 
записника или предузимања било којих правних радњи у име понуђача.  
 
6. КРИТЕРИЈУМ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА ПОНУДЕ 
 
6.1. Уговор се додјељује понуђачу на основу критеријума најниже цијене.  Сваки понуђач 
може понудити само једну цијену, и то укупну цијену, коју не може мијењати након 
истека рока за достављање понуда. Уговорни орган не може преговарати о понуди, као ни 
о цијени. 
 
6.2. У понуђену цијену треба укључити сљедеће (вриједи за све лотове): 

• вриједност опреме; 
• трошкове царине; 
• трошкове шпедиције; 
• трошкове превоза до мјеста испоруке; 
• трошкове осигурања до мјеста испоруке. 

 



 
 

У понуђену цијену не треба укључити: 
• порез на додану вриједност – ПДВ, с обзиром да се предметна опрема финансира 

из TEMUPS пројекта, у складу са Оквирним споразумом за пројекте који се 
финансирају из IPA фонда (Службени гласник БиХ-међународни уговори бр. 
6/08), биће ослобођена од плаћања ПДВ-а (потврда број: ЕU/2013/D/3108859).  

 
6.3. Све цијене требају бити изражене у КМ или €. Ако се цијене наводе у страној валути, 
наведени износ ће се прерачунати у КМ по средњем курсу који утврђује Централна банка 
Босне и Херцеговине на дан отварања понуда и задржати по истом курсу све до истека 
периода важења понуде. 
 
6.4. Ако уговорни орган оцијени да је понуђена цијена неприродно ниска, писмено ће 
захтијевати од понуђача да образложи понуђену цијену, на начин прописан чланом 66. 
Закона. Ако понуђач уговорном органу не понуди основано образложење, уговорни орган 
ће одбацити понуду. 
 
Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке 
природе, уколико се иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће без одлагања 
понуђачу упутити обавјештење о свакој исправци и може наставити са поступком, са 
исправљеном грешком, под условом да је понуђач то одобрио у року који је одредио 
уговорни орган. Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за понуђача. Ако 
их понуђач као такве не прихвата, његова понуда се одбацује. 

Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у сљедећим случајевима: 
а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима, у том 
случају предност има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не 
односи аритметичка грешка;  
б) ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије 
множењем јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће 
имати предност и потребно је исправити укупан износ; 
в) ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем 
подизноса, подизнос ће имати предност, када се исправља укупан износ. 
 
 
 
 
 



 
 

6.5. Примјена преференцијалног третмана домаћег 
 
Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални третман 
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, 
донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“ 
бр. 103/14). У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда 
за преференцијални фактор од 15% за уговоре који се додјељују у 2015. и 2016. години. 
 
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са 
сједиштем у БиХ и код којих, у случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% 
вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају уговора о услугама и 
радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ. 
 
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана 
домаћег, понуђачи су дужни доставити потврду надлежне институције у БиХ којом се 
доказује да је најмање 50% укупне вриједности роба од понуђених роба за извршење 
уговора поријеклом из БиХ. Тражена потврда мора бити достављена у оригиналу или 
овјереној копији не старијој од три мјесеца рачунајући од дана достављања понуде. 
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у 
погледу преференцијалног третмана домаћег и докази се достављају за сваког члана групе. 
 
7. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 

Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка 
јавне набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то путем електронске 
поште/е-поште, телефакса, поште или непосредно. Уз обавјештење о резултатима 
поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољнијег 
понуђача/одлуку о поништењу поступка набавке и записник о оцјени понуда. 
 
8. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ПОДУГОВАРАЊЕ 

Учесници у заједничкој набавци, појединачно закључују уговоре са понуђачем чија 
понуда буде одабрана као најповољнија за уговорни орган. 
  
Саставни дио ове ТД је Нацрт уговора (Анекс 5), који су понуђачи дужни попунити и 
доставити уз понуду. Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске 
документације, прихваћеном понудом и Законом о облигационим односима. 
 



 
 

Уговорни орган ће тражити гаранцију за добро извршење уговора посебно за сваки 
уговор. Износ гаранције за добро извршење уговора је 10% од вриједности уговора. 
Гаранција за добро извршење уговора ће бити у форми  мјенице са мјеничном изјавом. 
Форма мјеничне изјаве налази се у прилогу ТД и не доставља се у понуди. Изабрани 
понуђач је дужан доставити гарантни документ у року од 7 (седам) дана од дана 
потписивања уговора. Уговорни орган ће, на позив изабраног понуђача, а по истеку 
гаранције, вратити гарантни документ за добро извршење уговора, у року не дужем од 10 
(десет) дана од дана упућивања захтјева. 

Трајање уговора je од потписа уговора, па све до истека гарантног рока. 

Понуђачима је дозвољено подуговарање, у складу са условима прописаним чланом 73. 
Закона. Подуговарач је привредни субјект који за одабраног понуђача, с којим је уговорни 
орган закључио уговор о јавној набавци, испоручује опрему која је повезана с предметом 
набавке. Понуђач који има намјеру подуговарања дужан је у обрасцу за достављање 
понуда навести назив подуговарача и/или дио уговора који намјерава дати у подуговор 
(најмање једну од ове двије информације, чиме је изразио намјеру подуговарања). 
Понуђач којем је додијељен уговор неће склапати подуговор ни о једном битном дијелу 
уговора без претходног писменог одобрења уговорног органа. Елементи уговора који се 
подуговарају и идентитет подуговарача обавезно се саопштавају уговорном органу 
благовремено, прије склапања подуговора. Уговорни орган ће извршити провјеру 
квалификација подуговарача у складу са чланом 44. Закона и обавјестиће понуђача о 
својој одлуци најкасније у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о подуговарачу. У 
случају одбијања подуговарача, уговорни орган дужан је навести објективне разлоге 
одбијања. Након што уговорни орган одобри подуговарање, понуђач којем је додијељен 
уговор дужан је прије почетка реализације подуговора доставити уговорном органу 
подуговор закључен с подуговарачем, као основ за непосредно плаћање подуговарачу, и 
који као обавезне елементе мора садржавати сљедеће: 

а)  опрему коју ће испоручити подуговарач; 
б)  предмет, количину, вриједност, мјесто и рок испоруке опреме; 
в) податке о подуговарачу, и то: назив подуговарача, сједиште, ЈИБ/ИДБ, број 
трансакцијског рачуна и назив банке код које се води. 

   
Одабрани понуђач мора свом рачуну приложити рачуне својих подуговарача које је 
претходно потврдио. Добављач којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за 
реализацију уговора. 
 
 



 
 

9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ДОБАВЉАЧА 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби 
Закона или подзаконских аката, понуђач има право уложити жалбу уговорном органу, на 
начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.  

За све што није предвиђено овом ТД, примјењују се директно одредбе Закона о јавним 
набавкама БиХ и подзаконских аката.  

10. АНЕКСИ 

Анекс 2 - Образац за понуду - ЛОТ 1 
Анекс 3 – Изјава понуђача – ЛОТ 1 
Анекс 4 – Образац за цијену понуде – ЛОТ 1 
Анекс 5 - Нацрт уговора – ЛОТ 1   
Анекс 6 - Повјерљиве информације – ЛОТ 1 
Анекс 7 - Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона – ЛОТ 1 

  
Анекс 2 - Образац за понуду - ЛОТ 2 
Анекс 3 – Изјава понуђача – ЛОТ 2 
Анекс 4 – Образац за цијену понуде – ЛОТ 2 
Анекс 5 - Нацрт уговора – ЛОТ 2   
Анекс 6 - Повјерљиве информације – ЛОТ 2 
Анекс 7 - Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона – ЛОТ 2 
 
Анекс 2 - Образац за понуду - ЛОТ 3 
Анекс 3 – Изјава понуђача – ЛОТ 3 
Анекс 4 – Образац за цијену понуде – ЛОТ 3 
Анекс 5 - Нацрт уговора – ЛОТ 3   
Анекс 6 - Повјерљиве информације – ЛОТ 3 
Анекс 7 - Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона – ЛОТ 3 
 
 

 



 
 

АНЕКС 1 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ – ЛОТ 1 
862-7-1-25-3-19/15 

 
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН 
I 1. Подаци о уговорном органу 
Назив UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 
ИДБ/ЈИБ 4401017720006 
Контакт особа Sаšа Vаvаn 
Адреса Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
Поштански број 78000 Бaњa Лукa (сп) 
Општина/Град Бaњa Лукa (Бања Лука) 
Телефон (051) 326-004 
Факс (051) 326-009 
Електронска пошта slnabavke1@unibl.rs 
Интернет адреса www.unibl.org 
I 2. Адреса преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију 
Као у Анексу А - Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће 
Као под I 1. 
I 4. Адреса за додатне информације 
Као у Анексу А – Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност 
I 5.а. Врста 
Правно лице из члана 4. став (1) тачка б) ЗЈН 
I 5.б. Ниво 
Ентитетски ниво,Република Српска 
I 5.ц. Дјелатност 
Oбрaзoвaњe 
I 6. Заједничка набавка 
Да 
I 6.а. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
II 1. Врста уговора 
Робе, Куповина 
II 2. Подјела на лотове 
Да 



 
 

II 2.а. Број лотова 3 
II 2.б. Понуде се могу доставити за 
Сви лотови 
II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? 
Не 
II 4. Опис 
II 4.а. Назив предмета уговора 
Јавна набавка опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-
TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија 
развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ 
 
 
II 4.б. Кратак опис предмета уговора 
Јавна набавка опреме – инструменти за мјерење за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-
TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUSJPCR: 
„Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ 
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци 
II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)? 
Не 
ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду? 
Не 
III 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? 
Да. 
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији. 
III 3. Битни услови финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе 
Плаћање одабраном понуђачу за поједини ЛОТ извршиће се од стране учесника 
заједничке јавне набавке за кога се 
опрема набавља, у року до 30 дана по потписивању записника о пријему опреме и уредно 
испостављеном рачуну, а 
све према условима из уговора које ће одабрани понуђач за поједини ЛОТ закључити са 
учесником заједничке 
набавке појединачно. Предметна опрема ће бити плаћена из средстава ТЕМПУС пројекта 
530577-TEMPUS-1-2012-1- 
RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и 
Херцеговини“. 



 
 

III 4. Ограничења за учешће 
НЕ 
III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности 
Наведено у Тендерској документацији 
III 6. Економска и финансијска способност 
НЕ 
III 7. Техничка или професионална способност 
НЕ 
III 8. Резервисан уговор 
Не 
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК 
IV 1. Врста поступка 
Конкурентски захтјев 
IV 2. Критеријуми за додјелу уговора 
Најнижа цијена 
IV 3. Услови преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију 
IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки? 
Не 
IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до 
13.5.2015. 
IV 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење? 
Не 
IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће 
Датум и вријеме 14.5.2015. 10:00:00 
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда 
Датум и вријеме 14.5.2015. 11:00:00 
Адреса и мјесто Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 
Бања Лука, зграда администрације, сала за састанке 
АНЕКС А 
I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
Контакт особа Sаšа Vаvаn 
Адреса Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
Поштански број 78000 Бaњa Лукa (сп) 
Општина/Град Бaњa Лукa (Бања Лука) 
Телефон (051) 326-009 
Факс (051) 326-009 
Електронска пошта slnabavke2@unibl.rs 
Интернет адреса www.unibl.org 
АНЕКС Б 
Број лота 
1 
I Опис 



 
 

I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
28500,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, Војводе Степе Степановића 71, Бања 
Лука 
АНЕКС Б 
Број лота 
2 
I Опис 
I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 



 
 

наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
10200,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Машински факултет Универзитета у Источном Сарајеву Вука Караџића 30, Лукавица, 
Источно Сарајево 
АНЕКС Б 
Број лота 
3 
I Опис 
I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
9300,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме је до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Стројарски факултет, Свеучилиште у Мостару, Трг хрватских великана 1, 88000 Мостар 
 



 
 

АНЕКС 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ – ЛОТ 1 

 
Број набавке: _____________________________ 
Број обавјештења на Порталу јавних набавки: _______________ 
Број понуде: ________________ 
Датум: _____________________ 
 
УГОВОРНИ ОРГАН: УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА 
БОЈОВИЋА 1А, БАЊА ЛУКА  

 

ПОНУЂАЧ:________________________________________________________________ 

(Уписује се назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе 
понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је 
представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача. 
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве. 

КОНТАКТ ОСОБА: 

Име и презиме 
 

Адреса 
 

Телефон  

Е – маил  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

АНЕКС 3 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ЛОТ 1 

 
У поступку јавне набавке који сте покренули и који је објављен на Порталу јавних 
набавки, број обавјештења о набавци ___________________, дана ________________, 
достављамо вам понуду и изјављујемо сљедеће:  

1. У складу са садржајем и захтјевима из тендерске документације број ЈН/05-3.617-2/15, 
овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.  

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за извршење услуга, 
у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 
роковима, без икаквих резерви или ограничења.  

3. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 
 
Назив и сједиште подуговарача: __________________________и/или дио уговора који се 
намјерава подуговарати: ____________________________. 
 
4. Цијена понуде: 

Цијена наше понуде (без ПДВ-а): ____________________ КМ 
Попуст који дајемо на цијену: __________ % или _______________________ КМ 
Укупна цијена наше понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а): _________________ КМ 
 
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и 
Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.  
 
5.  У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног  
третмана домаћег, изјављујемо сљедеће (заокружити оно што је тачно): 

a) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана 
домаћег. (Уколико понуђач испуњава услове за примјену преференцијалног 
третмана домаћег, обавезан је уз понуду доставити потврду из тачке 6.5. ТД);  

б)   Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана 
                  домаћег. 
 



 
 

6. Ова понуда важи ____________________________________________ (број дана или 
мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок 
важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до 
[____/____/____] (датум).  

7. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се да 
ћемо доставити гаранцију за добро извршење уговора, у складу са захтјевима из тендерске 
документације.  

  

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник 
групе понуђача. 
 
Мјесто и датум: [________________________________]  
 
 
                                                                 М.П.                 
 
 

     ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА                                                                                                        
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                            (име и презиме)                                                                             
                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                (потпис) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

          АНЕКС 4 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ- ЛОТ 1 

 

Назив понуђача: ______________________ 
Понуда бр.___________________________ 
Датум: ______________________________  
 

РБ НАЗИВ ЈДМ KOЛ 
JEДИНИЧНА 
ЦИЈЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО БЕЗ 
ПДВ-А (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

1. 3D Скенер КОМ 1   

2. 3D Принтер КОМ 1   

3. Мјерач буке КОМ 1   

4. Термо камера КОМ 1   

5. Мјерач дебљине материјала КОМ 1   

6. Мјерач обртног момента КОМ 1   

7. Мјерач силе КОМ 1   

8. Мјерач храпавости КОМ 1   

9. Мјерач тврдоће КОМ 1   

10. Мјерач вибрација КОМ 1   

11. Мјерач CO2 КОМ 1   

12. Ласерметар КОМ 1   
 УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ∑1-12  

А. УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а  
Б. ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ БЕЗ ПДВ-а  
В. УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а (А-Б)  

  

 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: _____________________ КМ  

ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: ____ % ИЛИ _______________ КМ 

УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-А: __________________ КМ                    

 
 



 
 

Напомена: 
1. Цијене морају бити изражене у КМ или €. За сваку ставку у понуди мора се навести 
цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде који уговорни орган треба 
платити добављачу.  
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити 
у складу са јединичним цијенама. 
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати.        
 
 
 
                                                                                            
                                                                _______________________________________ 

                                                   Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
АНЕКС 5 

Н А Ц Р Т  У Г О В О Р А – ЛОТ 1 
 
Уговорне стране: 
 
1.   УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, 
којег заступа ректор Проф. др Станко Станић, као наручилац посла (у даљем тексту: 
Наручилац)  
 
2. __________________________________,Ул____________________________, којег 
заступа директор ______________________, као извршилац посла (у даљем тексту: 
Извршилац)  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавкa опреме за потребе Машинског факултета (у даљем 
тексту: Корисник) Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 1. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке опреме за потребе Машинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 1 и додјеле планираног уговора 
најповољнијем понуђачу, која је резултат претходно проведеног поступка Конкурентског 
захтјева за достављање понуда, на основу којег је Понуда Извршиоца број __________ од 
____________, оцијењена као најповољнија за Уговорни орган.  
 
Koнкурентски захтјев број: ЈН/05-3.617-2/15 и Понуда Извршиоца саставни су дио овог 
Уговора.  
 

Члан 3. 
Корисник се обавезује да на име цијене за испоруку опреме плати Извршиоцу  износ од:  
 

.....................................КМ 
словима (:.....................................................................................) 

 
У цијену из претходног става није урачунат ПДВ. 
Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за све активности предвиђене 
у понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама. 
 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да ће сву опрему из члана 1. овог Уговора испоручити у року до 
____________ календарских дана, рачунајући од дана потписивања Уговора. 



 
 

Члан 5. 
Извршилац даје гаранцију за опрему______ мјесеци. У гарантном року Извршилац је 
дужан, да на позив Корисника изврши дефектажу у року до 24 часова, а отклони утврђене 
недостатке у примјереном року, најкасније до 5 (пет) дана од дана дефектаже. Уколико 
Извршилац не поступи на тај начин Наручилац има право да раскине Уговор. 

 
Члан 6. 

Пријем опреме из члана 1. овог Уговора извршиће се записнички од стране Комисије коју 
именује Наручилац.  
 

Члан 7. 
Записник из члана 6. овог Уговора и уредно достављени рачун чине основ за плаћање 
уговорене цијене и саставни су дио овог Уговора. 
 

Члан 8. 
Корисник ће у року до 30 дана, по инструкцијама Извршиоца, извршити плаћање на жиро-
рачун Извршиоца. У случају неблаговременог плаћања уговорене накнаде Корисник 
одговара Извршиоцу у складу са правилима о кашњењу у плаћању. 
 
Извршилац је сагласан да Извршилац неће зарачунавати затезне камате за закашњење при 
плаћању преко «Трезора», ако је Наручилац у уговореном року предао налог за плаћање, а 
Извршилац примио уплату са одгодом од једног или више дана од уговореног рока из 
става 1. овог члана. 

 
Члан 9. 

Извршилац даје гаранцију за добро извршење уговора у висини од 10% вриједности 
Уговора у форми  мјенице са мјеничном изјавом, коју је Извршилац дужан доставити у 
року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора. Наручилац ће, на позив Извршиоца, 
вратити гарантни документ за добро извршење уговора, у року не дужем од 10 (десет) 
дана. 

 
Члан 10. 

Уговорне стране се одричу права побијања овог Уговора по било којем основу, па ће све 
неспоразуме рјешавати међусобним договором у духу добрих пословних обичаја, а све у 
циљу успјешне реализације овог Уговора. У случају да уговорне стране не могу спор 
ријешити договором, за рјешење спора надлежан је Окружни привредни суд Бања Лука.  
 

Члан 11. 
Трајање Уговора је од дана потписивања Уговора до истека гарантног рока.  

 



 
 

Члан 12. 
Датумом закључења Уговора сматра се датум потписивања друге уговорне стране. За све 
што није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и други позитивних прописа које регулишу предметну област. 
 

Члан 13. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свакој од уговорних 
страна припадају по 2 (два) примјерка. 

 
 
 

                                                                                         ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА                                                                                                        
                                                                                              ___________________________ 
                                                                        М.П.                         (име и презиме)                                                                             
                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                (потпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНЕКС 6 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – ЛОТ 1 
 

 

Информација која је 
повјерљива 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 

у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 

информација 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНЕКС 7 

ИЗЈАВА 
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – ЛОТ 1 

 
Ја, доле потписани/а _____________________________ (име и презиме), са личном картом 
број: __________________ издатом од _____________________, у својству представника 
привредног субјекта _____________________________ (навести функцију и назив 
привредног субјекта), ИД број:______________ чије се сједиште налази у 
__________________ (град/општина), адреса __________________ (улица и број), као 
понуђач у поступку заједничке јавне набавке опреме за потребе Машинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 1, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним 
набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој 
фази процеса јавне набавке. 
 

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би 
требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко 
ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица. 
 

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу 
у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би 
требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 
 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 
набавкама. 
 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета 
поступка јавне набавке. 

 



 
 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине. 
 
 
 Изјаву дао:                                                                                   
_______________________                          

Мјесто и датум давања изјаве: 

___________________________ 

Потпис и печат надлежног органа:                   М.П.                                 
_____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНЕКС 1 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ – ЛОТ 2 
862-7-1-25-3-19/15 

 
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН 
I 1. Подаци о уговорном органу 
Назив UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 
ИДБ/ЈИБ 4401017720006 
Контакт особа Sаšа Vаvаn 
Адреса Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
Поштански број 78000 Бaњa Лукa (сп) 
Општина/Град Бaњa Лукa (Бања Лука) 
Телефон (051) 326-004 
Факс (051) 326-009 
Електронска пошта slnabavke1@unibl.rs 
Интернет адреса www.unibl.org 
I 2. Адреса преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију 
Као у Анексу А - Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће 
Као под I 1. 
I 4. Адреса за додатне информације 
Као у Анексу А – Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност 
I 5.а. Врста 
Правно лице из члана 4. став (1) тачка б) ЗЈН 
I 5.б. Ниво 
Ентитетски ниво,Република Српска 
I 5.ц. Дјелатност 
Oбрaзoвaњe 
I 6. Заједничка набавка 
Да 
I 6.а. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
II 1. Врста уговора 
Робе, Куповина 
II 2. Подјела на лотове 
Да 



 
 

II 2.а. Број лотова 3 
II 2.б. Понуде се могу доставити за 
Сви лотови 
II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? 
Не 
II 4. Опис 
II 4.а. Назив предмета уговора 
Јавна набавка опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-
TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија 
развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ 
 
 
II 4.б. Кратак опис предмета уговора 
Јавна набавка опреме – инструменти за мјерење за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-
TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUSJPCR: 
„Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ 
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци 
II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)? 
Не 
ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду? 
Не 
III 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? 
Да. 
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији. 
III 3. Битни услови финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе 
Плаћање одабраном понуђачу за поједини ЛОТ извршиће се од стране учесника 
заједничке јавне набавке за кога се 
опрема набавља, у року до 30 дана по потписивању записника о пријему опреме и уредно 
испостављеном рачуну, а 
све према условима из уговора које ће одабрани понуђач за поједини ЛОТ закључити са 
учесником заједничке 
набавке појединачно. Предметна опрема ће бити плаћена из средстава ТЕМПУС пројекта 
530577-TEMPUS-1-2012-1- 
RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и 
Херцеговини“. 



 
 

III 4. Ограничења за учешће 
НЕ 
III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности 
Наведено у Тендерској документацији 
III 6. Економска и финансијска способност 
НЕ 
III 7. Техничка или професионална способност 
НЕ 
III 8. Резервисан уговор 
Не 
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК 
IV 1. Врста поступка 
Конкурентски захтјев 
IV 2. Критеријуми за додјелу уговора 
Најнижа цијена 
IV 3. Услови преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију 
IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки? 
Не 
IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до 
13.5.2015. 
IV 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење? 
Не 
IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће 
Датум и вријеме 14.5.2015. 10:00:00 
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда 
Датум и вријеме 14.5.2015. 11:00:00 
Адреса и мјесто Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 
Бања Лука, зграда администрације, сала за састанке 
АНЕКС А 
I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
Контакт особа Sаšа Vаvаn 
Адреса Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
Поштански број 78000 Бaњa Лукa (сп) 
Општина/Град Бaњa Лукa (Бања Лука) 
Телефон (051) 326-009 
Факс (051) 326-009 
Електронска пошта slnabavke2@unibl.rs 
Интернет адреса www.unibl.org 
АНЕКС Б 
Број лота 
1 
I Опис 



 
 

I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
28500,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, Војводе Степе Степановића 71, Бања 
Лука 
АНЕКС Б 
Број лота 
2 
I Опис 
I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 



 
 

наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
10200,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Машински факултет Универзитета у Источном Сарајеву Вука Караџића 30, Лукавица, 
Источно Сарајево 
АНЕКС Б 
Број лота 
3 
I Опис 
I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
9300,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме је до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Стројарски факултет, Свеучилиште у Мостару, Трг хрватских великана 1, 88000 Мостар 
 



 
 

АНЕКС 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ – ЛОТ 2 

 
Број набавке: _____________________________ 
Број обавјештења на Порталу јавних набавки: _______________ 
Број понуде: ________________ 
Датум: _____________________ 
 
УГОВОРНИ ОРГАН: УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА 
БОЈОВИЋА 1А, БАЊА ЛУКА  

 

ПОНУЂАЧ:________________________________________________________________ 

(Уписује се назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе 
понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је 
представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача. 
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве. 

КОНТАКТ ОСОБА: 

Име и презиме 
 

Адреса 
 

Телефон  

Е – маил  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

АНЕКС 3 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ЛОТ 2 

 
У поступку јавне набавке који сте покренули и који је објављен на Порталу јавних 
набавки, број обавјештења о набавци ____________________, дана ___________________, 
достављамо вам понуду и изјављујемо сљедеће:  

1. У складу са садржајем и захтјевима из тендерске документације број ЈН/05-3.617-2/15, 
овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.  

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за извршење услуга, 
у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 
роковима, без икаквих резерви или ограничења.  

3. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 
 
Назив и сједиште подуговарача: __________________________и/или дио уговора који се 
намјерава подуговарати: ____________________________. 
 
4. Цијена понуде: 

Цијена наше понуде (без ПДВ-а): ____________________ КМ 
Попуст који дајемо на цијену: __________ % или _______________________ КМ 
Укупна цијена наше понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а): _________________ КМ 
 
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и 
Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.  
 
5.  У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног  
третмана домаћег, изјављујемо сљедеће (заокружити оно што је тачно): 

b) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана 
домаћег. (Уколико понуђач испуњава услове за примјену преференцијалног 
третмана домаћег, обавезан је уз понуду доставити потврду из тачке 6.5. ТД);  

б)   Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана 
                  домаћег. 
 



 
 

6. Ова понуда важи ____________________________________________ (број дана или 
мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок 
важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до 
[____/____/____] (датум).  

7. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се да 
ћемо доставити гаранцију за добро извршење уговора, у складу са захтјевима из тендерске 
документације.  

  

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник 
групе понуђача. 
 
Мјесто и датум: [________________________________]  
 
 
                                                                 М.П.                 
 
 

     ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА                                                                                                        
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                            (име и презиме)                                                                             
                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                (потпис) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
          АНЕКС 4 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ- ЛОТ 2 

Назив понуђача: ______________________ 
Понуда бр.___________________________ 
Датум: ______________________________  
 

РБ НАЗИВ ЈДМ KOЛ 
JEДИНИЧНА 
ЦИЈЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО БЕЗ 
ПДВ-А (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

1. 3D Скенер КОМ 1   
А. УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а  
Б. ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ БЕЗ ПДВ-а  
В. УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а (А-Б)  

  

 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: _____________________ КМ  

ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: ____ % ИЛИ _______________ КМ 

УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-А: __________________ КМ                    

Напомена: 
1. Цијене морају бити изражене у КМ или €. За сваку ставку у понуди мора се навести 
цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде који уговорни орган треба 
платити добављачу.  
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити 
у складу са јединичним цијенама. 
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати.        
 
                                                                                            
                                                                _______________________________________ 

                                                   Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 
 



 
 

АНЕКС 5 
Н А Ц Р Т  У Г О В О Р А – ЛОТ 2 

 
Уговорне стране: 
 
1.   УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, Вука Караџића 30, Лукавица, Источно 
Сарајево, којег заступа ректор ________________, као наручилац посла (у даљем тексту: 
Наручилац)  
 
2. __________________________________,Ул____________________________, којег 
заступа директор ______________________, као извршилац посла (у даљем тексту: 
Извршилац)  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавкa опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву – ЛОТ 2. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке опреме за потребе Машинског 
факултета Универзитета у Источном Сарајеву – ЛОТ 2 и додјеле планираног уговора 
најповољнијем понуђачу, која је резултат претходно проведеног поступка Конкурентског 
захтјева за достављање понуда, на основу којег је Понуда Извршиоца број __________ од 
____________, оцијењена као најповољнија за Уговорни орган.  
 
Koнкурентски захтјев број: ЈН/05-3.617-2/15 и Понуда Извршиоца саставни су дио овог 
Уговора.  
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да на име цијене за испоруку опреме плати Извршиоцу  износ од:  
 

.....................................КМ 
словима (:.....................................................................................) 

 
У цијену из претходног става није урачунат ПДВ. 
Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за све активности предвиђене 
у понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама. 
 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да ће сву опрему из члана 1. овог Уговора испоручити у року до 
____________ календарских дана, рачунајући од дана потписивања Уговора. 
 



 
 

Члан 5. 
Извршилац даје гаранцију за опрему______ мјесеци. У гарантном року Извршилац је 
дужан, да на позив Корисника изврши дефектажу у року до 24 часова, а отклони утврђене 
недостатке у примјереном року, најкасније до 5 (пет) дана од дана дефектаже. Уколико 
Извршилац не поступи на тај начин Наручилац има право да раскине Уговор. 

 
Члан 6. 

Пријем опреме из члана 1. овог Уговора извршиће се записнички од стране Комисије коју 
именује Наручилац.  
 

Члан 7. 
Записник из члана 6. овог Уговора и уредно достављени рачун чине основ за плаћање 
уговорене цијене и саставни су дио овог Уговора. 
 

Члан 8. 
Наручилац ће у року до 30 дана, по инструкцијама Извршиоца, извршити плаћање на 
жиро-рачун Извршиоца. У случају неблаговременог плаћања уговорене накнаде 
Наручилац одговара Извршиоцу у складу са правилима о кашњењу у плаћању. 
 
Извршилац је сагласан да Наручилац неће зарачунавати затезне камате за закашњење при 
плаћању преко «Трезора», ако је Наручилац у уговореном року предао налог за плаћање, а 
Извршилац примио уплату са одгодом од једног или више дана од уговореног рока из 
става 1. овог члана. 

 
Члан 9. 

Извршилац даје гаранцију за добро извршење уговора у висини од 10% вриједности 
Уговора у форми  мјенице са мјеничном изјавом, коју је Извршилац дужан доставити у 
року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора. Наручилац ће, на позив Извршиоца, 
вратити гарантни документ за добро извршење уговора, у року не дужем од 10 (десет) 
дана. 

 
Члан 10. 

Уговорне стране се одричу права побијања овог Уговора по било којем основу, па ће све 
неспоразуме рјешавати међусобним договором у духу добрих пословних обичаја, а све у 
циљу успјешне реализације овог Уговора. У случају да уговорне стране не могу спор 
ријешити договором, за рјешење спора надлежан је Окружни привредни суд Бања Лука.  
 

Члан 11. 
Трајање Уговора је од дана потписивања Уговора до истека гарантног рока.  

 



 
 

Члан 12. 
Датумом закључења Уговора сматра се датум потписивања друге уговорне стране. За све 
што није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и други позитивних прописа које регулишу предметну област. 
 

Члан 13. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свакој од уговорних 
страна припадају по 2 (два) примјерка. 

 
 
 

                                                                                         ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА                                                                                                        
                                                                                              ___________________________ 
                                                                        М.П.                         (име и презиме)                                                                             
                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                (потпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНЕКС 6 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – ЛОТ 2 
 

 

Информација која је 
повјерљива 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 

у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 

информација 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АНЕКС 7 

ИЗЈАВА 
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – ЛОТ 2 

 
Ја, доле потписани/а _____________________________ (име и презиме), са личном картом 
број: __________________ издатом од _____________________, у својству представника 
привредног субјекта _____________________________ (навести функцију и назив 
привредног субјекта), ИД број:______________ чије се сједиште налази у 
__________________ (град/општина), адреса __________________ (улица и број), као 
понуђач у поступку заједничке јавне набавке опреме за потребе Машинског факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву – ЛОТ 2, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о 
јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

6. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој 
фази процеса јавне набавке. 
 

7. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би 
требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко 
ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица. 
 

8. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу 
у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би 
требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 
 

9. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 
набавкама. 
 

10. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 
предмета поступка јавне набавке. 

 



 
 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине. 
 
 
 Изјаву дао:                                                                                   
_______________________                          

Мјесто и датум давања изјаве: 

___________________________ 

Потпис и печат надлежног органа:                   М.П.                                 
_____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНЕКС 1 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ – ЛОТ 3 
862-7-1-25-3-19/15 

 
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН 
I 1. Подаци о уговорном органу 
Назив UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 
ИДБ/ЈИБ 4401017720006 
Контакт особа Sаšа Vаvаn 
Адреса Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
Поштански број 78000 Бaњa Лукa (сп) 
Општина/Град Бaњa Лукa (Бања Лука) 
Телефон (051) 326-004 
Факс (051) 326-009 
Електронска пошта slnabavke1@unibl.rs 
Интернет адреса www.unibl.org 
I 2. Адреса преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију 
Као у Анексу А - Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће 
Као под I 1. 
I 4. Адреса за додатне информације 
Као у Анексу А – Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност 
I 5.а. Врста 
Правно лице из члана 4. став (1) тачка б) ЗЈН 
I 5.б. Ниво 
Ентитетски ниво,Република Српска 
I 5.ц. Дјелатност 
Oбрaзoвaњe 
I 6. Заједничка набавка 
Да 
I 6.а. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
II 1. Врста уговора 
Робе, Куповина 
II 2. Подјела на лотове 
Да 



 
 

II 2.а. Број лотова 3 
II 2.б. Понуде се могу доставити за 
Сви лотови 
II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? 
Не 
II 4. Опис 
II 4.а. Назив предмета уговора 
Јавна набавка опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-
TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија 
развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ 
 
 
II 4.б. Кратак опис предмета уговора 
Јавна набавка опреме – инструменти за мјерење за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-
TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUSJPCR: 
„Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ 
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци 
II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)? 
Не 
ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду? 
Не 
III 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? 
Да. 
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији. 
III 3. Битни услови финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе 
Плаћање одабраном понуђачу за поједини ЛОТ извршиће се од стране учесника 
заједничке јавне набавке за кога се 
опрема набавља, у року до 30 дана по потписивању записника о пријему опреме и уредно 
испостављеном рачуну, а 
све према условима из уговора које ће одабрани понуђач за поједини ЛОТ закључити са 
учесником заједничке 
набавке појединачно. Предметна опрема ће бити плаћена из средстава ТЕМПУС пројекта 
530577-TEMPUS-1-2012-1- 
RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и 
Херцеговини“. 



 
 

III 4. Ограничења за учешће 
НЕ 
III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности 
Наведено у Тендерској документацији 
III 6. Економска и финансијска способност 
НЕ 
III 7. Техничка или професионална способност 
НЕ 
III 8. Резервисан уговор 
Не 
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК 
IV 1. Врста поступка 
Конкурентски захтјев 
IV 2. Критеријуми за додјелу уговора 
Најнижа цијена 
IV 3. Услови преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију 
IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки? 
Не 
IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до 
13.5.2015. 
IV 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење? 
Не 
IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће 
Датум и вријеме 14.5.2015. 10:00:00 
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда 
Датум и вријеме 14.5.2015. 11:00:00 
Адреса и мјесто Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 
Бања Лука, зграда администрације, сала за састанке 
АНЕКС А 
I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију 
Контакт особа Sаšа Vаvаn 
Адреса Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
Поштански број 78000 Бaњa Лукa (сп) 
Општина/Град Бaњa Лукa (Бања Лука) 
Телефон (051) 326-009 
Факс (051) 326-009 
Електронска пошта slnabavke2@unibl.rs 
Интернет адреса www.unibl.org 
АНЕКС Б 
Број лота 
1 
I Опис 



 
 

I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
28500,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, Војводе Степе Степановића 71, Бања 
Лука 
АНЕКС Б 
Број лота 
2 
I Опис 
I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 



 
 

наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
10200,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Машински факултет Универзитета у Источном Сарајеву Вука Караџића 30, Лукавица, 
Источно Сарајево 
АНЕКС Б 
Број лота 
3 
I Опис 
I 1. Назив предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару 
I 2. Кратак опис предмета уговора 
Набавка опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару 
I 3. Уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 
1 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 4401017720006 
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000 
3 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005 
II Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
Главни рјечник 
Код Опис 
Главни предмет 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) 
Додатни предмет(и) 38410000-2 Инструменти за мјерење 
III Укупна количина или обим уговора 
Наведено у Тендерској документацији 
III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 
9300,00 
III 2. Трајање уговора или рок извршенја 
Рок за испоруку и монтажу опреме је до 30 (тридесет) календарских дана од датума 
потписивања уговора 
V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 
Стројарски факултет, Свеучилиште у Мостару, Трг хрватских великана 1, 88000 Мостар 
 



 
 

АНЕКС 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ – ЛОТ 3 

 
Број набавке: _____________________________ 
Број обавјештења на Порталу јавних набавки: _______________ 
Број понуде: ________________ 
Датум: _____________________ 
 
УГОВОРНИ ОРГАН: УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА 
БОЈОВИЋА 1А, БАЊА ЛУКА  

 

ПОНУЂАЧ:________________________________________________________________ 

(Уписује се назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе 
понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је 
представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача. 
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве. 

КОНТАКТ ОСОБА: 

Име и презиме 
 

Адреса 
 

Телефон  

Е – маил  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

АНЕКС 3 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ЛОТ 3 

 
У поступку јавне набавке који сте покренули и који је објављен на Порталу јавних 
набавки, број обавјештења о набавци ____________________, дана __________________, 
достављамо вам понуду и изјављујемо сљедеће:  

1. У складу са садржајем и захтјевима из тендерске документације број ЈН/05-3.617-2/15, 
овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.  

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за извршење услуга, 
у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 
роковима, без икаквих резерви или ограничења.  

3. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 
 
Назив и сједиште подуговарача: __________________________и/или дио уговора који се 
намјерава подуговарати: ____________________________. 
 
4. Цијена понуде: 

Цијена наше понуде (без ПДВ-а): ____________________ КМ 
Попуст који дајемо на цијену: __________ % или _______________________ КМ 
Укупна цијена наше понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а): _________________ КМ 
 
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и 
Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.  
 
5.  У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног  
третмана домаћег, изјављујемо сљедеће (заокружити оно што је тачно): 

c) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана 
домаћег. (Уколико понуђач испуњава услове за примјену преференцијалног 
третмана домаћег, обавезан је уз понуду доставити потврду из тачке 6.5. ТД);  

б)   Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана 
                  домаћег. 
 



 
 

6. Ова понуда важи ____________________________________________ (број дана или 
мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок 
важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до 
[____/____/____] (датум).  

7. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се да 
ћемо доставити гаранцију за добро извршење уговора, у складу са захтјевима из тендерске 
документације.  

  

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник 
групе понуђача. 
 
Мјесто и датум: [________________________________]  
 
 
                                                                 М.П.                 
 
 

     ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА                                                                                                        
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                            (име и презиме)                                                                             
                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                (потпис) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

          АНЕКС 4 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ- ЛОТ 3 

 

Назив понуђача: ______________________ 
Понуда бр.___________________________ 
Датум: ______________________________  
 

РБ НАЗИВ ЈДМ KOЛ 
JEДИНИЧНА 
ЦИЈЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО БЕЗ 
ПДВ-А (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

СВЕУЧИЛИШТЕ У МОСТАРУ - СТРОЈАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

1. 3D Скенер КОМ 1   
А. УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а  
Б. ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ БЕЗ ПДВ-а  
В. УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а (А-Б)  

  

 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: _____________________ КМ  

ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: ____ % ИЛИ _______________ КМ 

УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-А: __________________ КМ                    

Напомена: 
1. Цијене морају бити изражене у КМ или €. За сваку ставку у понуди мора се навести 
цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде који уговорни орган треба 
платити добављачу.  
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити 
у складу са јединичним цијенама. 
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати.        
 
                                                                                            
                                                                _______________________________________ 

                                                   Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 



 
 

 
АНЕКС 5 

Н А Ц Р Т  У Г О В О Р А – ЛОТ 3 
 
Уговорне стране: 
 
1.   СВЕУЧИЛИШТЕ У МОСТАРУ, Трг хрватских великана 1, Мостар, којег заступа 
ректор ______________________, као наручилац посла (у даљем тексту: Наручилац)  
 
2. __________________________________,Ул____________________________, којег 
заступа директор ______________________, као извршилац посла (у даљем тексту: 
Извршилац)  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавкa опреме за потребе Стројарског факултета Свеучилишта у 
Мостару – ЛОТ 3. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке опреме за потребе Стројарског 
факултета Свеучилишта у Мостару – ЛОТ 3 и додјеле планираног уговора најповољнијем 
понуђачу, која је резултат претходно проведеног поступка Конкурентског захтјева за 
достављање понуда, на основу којег је Понуда Извршиоца број __________ од 
____________, оцијењена као најповољнија за Уговорни орган.  
 
Koнкурентски захтјев број: ЈН/05-3.617-2/15 и Понуда Извршиоца саставни су дио овог 
Уговора.  
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да на име цијене за испоруку опреме плати Извршиоцу  износ од:  
 

.....................................КМ 
словима (:.....................................................................................) 

 
У цијену из претходног става није урачунат ПДВ. 
Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за све активности предвиђене 
у понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама. 
 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да ће сву опрему из члана 1. овог Уговора испоручити у року до 
____________ календарских дана, рачунајући од дана потписивања Уговора. 
 



 
 

Члан 5. 
Извршилац даје гаранцију за опрему______ мјесеци. У гарантном року Извршилац је 
дужан, да на позив Корисника изврши дефектажу у року до 24 часова, а отклони утврђене 
недостатке у примјереном року, најкасније до 5 (пет) дана од дана дефектаже. Уколико 
Извршилац не поступи на тај начин Наручилац има право да раскине Уговор. 

 
Члан 6. 

Пријем опреме из члана 1. овог Уговора извршиће се записнички од стране Комисије коју 
именује Наручилац.  
 

Члан 7. 
Записник из члана 6. овог Уговора и уредно достављени рачун чине основ за плаћање 
уговорене цијене и саставни су дио овог Уговора. 
 

Члан 8. 
Наручилац ће у року до 30 дана, по инструкцијама Извршиоца, извршити плаћање на 
жиро-рачун Извршиоца. У случају неблаговременог плаћања уговорене накнаде 
Наручилац одговара Извршиоцу у складу са правилима о кашњењу у плаћању. 
 
Извршилац је сагласан да Наручилац неће зарачунавати затезне камате за закашњење при 
плаћању преко «Трезора», ако је Наручилац у уговореном року предао налог за плаћање, а 
Извршилац примио уплату са одгодом од једног или више дана од уговореног рока из 
става 1. овог члана. 

 
Члан 9. 

Извршилац даје гаранцију за добро извршење уговора у висини од 10% вриједности 
Уговора у форми  мјенице са мјеничном изјавом, коју је Извршилац дужан доставити у 
року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора. Наручилац ће, на позив Извршиоца, 
вратити гарантни документ за добро извршење уговора, у року не дужем од 10 (десет) 
дана. 

 
Члан 10. 

Уговорне стране се одричу права побијања овог Уговора по било којем основу, па ће све 
неспоразуме рјешавати међусобним договором у духу добрих пословних обичаја, а све у 
циљу успјешне реализације овог Уговора. У случају да уговорне стране не могу спор 
ријешити договором, за рјешење спора надлежан је Окружни привредни суд Бања Лука.  
 

Члан 11. 
Трајање Уговора је од дана потписивања Уговора до истека гарантног рока.  

 



 
 

Члан 12. 
Датумом закључења Уговора сматра се датум потписивања друге уговорне стране. За све 
што није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и други позитивних прописа које регулишу предметну област. 
 

Члан 13. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свакој од уговорних 
страна припадају по 2 (два) примјерка. 

 
 
 

                                                                                         ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА                                                                                                        
                                                                                              ___________________________ 
                                                                        М.П.                         (име и презиме)                                                                             
                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                (потпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНЕКС 6 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – ЛОТ 3 
 

 

Информација која је 
повјерљива 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 

у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 

информација 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНЕКС 7 

ИЗЈАВА 
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – ЛОТ 3 

 
Ја, доле потписани/а _____________________________ (име и презиме), са личном картом 
број: __________________ издатом од _____________________, у својству представника 
привредног субјекта _____________________________ (навести функцију и назив 
привредног субјекта), ИД број:______________ чије се сједиште налази у 
__________________ (град/општина), адреса __________________ (улица и број), као 
понуђач у поступку заједничке јавне набавке опреме за потребе Стројарског факултета 
Свеучилишта у Мостару – ЛОТ 3, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним 
набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

11. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било 
којој фази процеса јавне набавке. 
 

12. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном или 
одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или 
међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње 
које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити 
он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица. 
 

13. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би 
требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 
 

14. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 
набавкама. 
 

15. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 
предмета поступка јавне набавке. 

 



 
 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине. 
 
 
 Изјаву дао:                                                                                   
_______________________                          

Мјесто и датум давања изјаве: 

___________________________ 

Потпис и печат надлежног органа:                   М.П.                                 
_____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(НЕ ДОСТАВЉА СЕ У ПОНУДИ) 

Мјенична изјава за добро извршење уговора број: ________ 

…………………………… 
…………………………… 
(Најповољнији понуђач) 

МЈЕНИЧНА ИЗЈАВА 

______________________________ (најповољнији понуђач) којег заступа директор 
_________, лице овлашћено за заступање на основу уписа у судски регистар, под 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам својеручно потписао  
сљедећу бјанко мјеницу серијског броја: ________________, која се доставља као 
инструмент обезбјеђења извршења обавеза из Уговора број: ______ по основу Гаранције 
за добро извршење уговора, од дана ___________ године. 

У складу са чланом ___. Уговора број: _________, склопљеног између Универзитета у 
Бањој Луци  и ___________________ (Најповољнији понуђач) доставља се Мјенична 
изјава и бјанко потписана и овјерена мјеница у корист Универзитета у Бањој Луци, чиме 
се гарантује исправно, потпуно и вјерно испуњење наведеног Уговора. Мјенична изјава и 
бјанко потписана мјеница се даје у висини 10% вриједности Уговора. Овлашћујем 
Универтизет у Бањој Луци да, у случају неиспуњења обавеза преузетих по Уговору број: 
_______ и накнадним измјенама и допунама, горе наведену мјеницу може попунити до 
износа __________ КМ (словима...........................................) (10% од вриједности Уговора), 
као и попунити све остале саставне дијелове мјенице у роковима доспијећа утврђеним 
Уговором, односно и након истека тих рокова све до измирења дуга. 

Мјеница се попуњава са клаузулом „без протеста“. 

Сагласан сам да на темељу издате мјенице од стране _______________________ 
(Најповољнијег понуђача), Универзитет у Бањој Луци може наплатити износ Гаранције за 
добро извршење уговора са свих штедних и других рачуна које имамо отворене код 
пословних банака. Наплата се може извршити и из свих некретнина и покретних ствари у 
нашем власништву у складу са законском процедуром. 

_____________________________ 
Потпис и печат издаваоца мјенице                                                           Изјаву примио  

Дана:_______________________                    ____________________ 
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