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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Позив за достављање понуда
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови и упутство како се доказује испуњеност услова
Образац Понуда, Образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди,
Образац Подаци о подизвођачу/суиспоручиоцу и Прилог уз понуду (дати по
партијама)
Образац Изјава о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације
Образац Оцена испуњености услова за учешће у поступку
Образац Референтна листа
Образац Изјава о кључном техничком особљу
Модел уговора (дат по партијама)
Образац Структуре цена
Потврда за референце
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.

2.

3.

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".
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.
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.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
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.
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.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 радних дана од дана
истека рока за достављање понуда.
Са изабраним понуђачима закључиће се Уговор. Наручилац задржава право да у случају
неприхватљивих и неодговарајућих понуда, не донесе одлуку о додели уговора.
Наручилац може узети и веће количине од затражених уколико се не превазилази буџет за
сваку партију.
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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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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.
8)

•

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-1-2012-1RS-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:

_________________________

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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

УКУПНА
ПАРТИЈЕ ___

ВРЕДНОСТ

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ
___
СА
ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ
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Укупна цена са
ПДВ-ом
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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.)
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_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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.)
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_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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

2.

>1280x800
at least 4000:1
>2500 optimised Lumens
>3000 hrs
HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite
Set of all necessary additional equipment items
(cable >3m, carrying bag)
Smart Board - Proizvođač SAHARA Model Clever LCD touch ili
ekvivalentan

Kol.

Resolution:
Dynamic contrast:
Brightness:
Lamp life:
Inputs:

Komponenta

Tip

Kol.

Dimension:
Resolution:
Service life:

3.

at least 120 cm x 100 cm
> 1024 x 768 (XGA)
>10 years
USB or standard Video Beam connection
Compatible cable:
at least 4 m
Appropriate Software
Optical drive:
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)
Digital Photo Camera - Proizvođač NIKON Model D3100 + AF-S DX 1855mm f3.5-5.6G VR

1

Komponenta
Sensor:
Effective pixels:
Sensor size:
File format:
Video:

Karakteristike
at least 14 MPx
> 14 million
at least 23 mm x 15 mm
JPEG
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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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
Measurement range:
Accuracy class:
Operational
temperature range:

Tip
from 0 up to 10 kN
at least 0.5
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)

2.

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

Komponenta
Measurement range:
Accuracy class:
Operational
temperature range:

Kol.

Tip

1
1
Kol.

from 0 up to approximately 2 kN
at least 0.5
at least from -5oC up to 35oC
Protected according to DIN EN 60 529
All necessary additional equipment items (cable
>2m, nuts, bolts)
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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
Maximum
size:

creaiton

Material:
Layer thickness:
Conectivity:

Tip

Kol.

at least 140 x 140 x 140 mm
PLA plastic or ABS plastic
at most 0.25 mm
USB or Wi-Fi
Appropriate Software
Permanent Software Licence
Compatible with MS Office and Windows OS
Additional (spare) printing head
Fully compatible with 3D printer model
Cartridges
Compatible with 3D printer model
Color: White
Color: Black
Color: Silver
Color: Yellow
Color: Green
Color: Blue
Color: Red
Glue
Suitable for model fixation on 3D printer’s holders
Set of all necessary adittional equipment items
(cables, supports, pads)
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 4 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД

r.br.

NAZIV OPREME: Mikroskop

Kol.

1.

USB Microscope - Proizvođač KONIG ELECTRONIC Model CMPUSBMICRO10

2

Komponenta
Maximum zoom:
Maximum resolution:

Tip
USB Interface
at least 200x
at least 1280x1020px
Built-in LED Light
Appropriate Software
Permanent Software Licence
Compatible with MS Office and Windows OS
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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
Capacity: >2.5l
Inner Dimensions: > 250 x 150 x 80mm
Power: at least 100W
Built-in timer
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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

Max. capacity:
at least 600 g
Minimum measuring
0.001 g
unit:
Tray size:
>100 mm x 100 mm
Capable for weight measurements
temperature (25 oC)
Built-in digital display
Official Accuracy Certificate included
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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:

_________________________

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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

УКУПНА
ПАРТИЈЕ ___

ВРЕДНОСТ

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ПАРТИЈЕ
___
СА
ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ
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Укупна цена са
ПДВ-ом
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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

Место и датум:
________________________

(М.П.)
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(потпис овлашћеног лица)

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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.)
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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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:
Komponenta
Tip
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 :
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:
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:
Forwarding
bandwidth:
Flash memory:
Memory DRAM:
VLANs:
VLAN IDs:
MTU:
Unicast
MAC
addresses:
IPv4 IGMP groups:
Optical
SFP
support:
Power supply:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

38.7 mpps Minimum
50 Gbps Minimum
64 MB Minimum
128 MB Minimum
64 Minimum
4000 Minimum
9198 bytes Jumbo frames: 9216 bytes Minimum
8000 Minimum

256 Minimum
1000BASE-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH,
100Base-FX with LC fiber connectors
Internal power supply, with input voltages
between 100 and 240 VAC
Maximum height:
1 RU
Minimum one USB for file backup, distribution, and simplified
interface:
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 Network Timing Protocol (NTP), Trivial File
protocols
and Transfer Protocol (TFTP), Voice VLAN, Internet
features:
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
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
standards:
- 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
Komponenta

Tip
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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
Licence za virtuelizaciju 10 desktopova i
aplikacija
3.

Thin client

10

Komponenta
Tip
Integrisani zero klijent u monitor od min 23`` (16:9)
Minimalna tehnička specifikacija:
Minimalna
1920 x 1080
rezolucija:
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
Komponenta

Tip
A4

Rezolucija

network printer for large
performance, reliable security
1200x1200dpi,

Print speed:

up to 50ppm A4 and 52ppm letter,

workgroups,high

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

Output capacity

Port:

500-sheet input tray (60-120g/m2),
600 sheets
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
Komponenta
Monitor:
Processor:
Graphics card:
Memory:
HDD:
Operativni sistem:

Karakteristike
15.6", 1366×768
Intel Core i5-3230M , 2600 MGHz
Intel HD Graphics 4000
4GB
500 GB
Win 7 Pro 64
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 8 – ОПРЕМА - IPROD НИШ

r.br.

NAZIV OPREME: 3D printer

Kol.

1.

3D printer- EnvisionTEC ULTRA® 3SP

1

Komponenta

Tip

11” x 7.25” x 8”
(27.94 x 18.42 x 20.32 cm)
Resolution in X and 0.004” (100 µm)
Y
Dynamic
Voxel 0.001” - 0.004”
Resolution
(25 - 100 µm)
in
Z
(User
Adjustable and
Material
Dependent)
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)
Build Envelope
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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
Širina štampe
Broj boja
Kapacitet ketridža
Veličina
kapljice
mastila
Rezolucija
Brzina štampe
RAM
HDD

Karakteristike

Kol.

36“ (914 mm)
5 (C, M, Y, K i 2x MBK)
130ml po svakoj boji
4 pl po boji
2400x1200 dpi
A0 za 48 sec.
32 GB (256 MB fizički)
250 GB
Maintenance Cartridge MC-10
Pigment Ink Tank PFI-102 Matte Black (2 ketrridža)
Dye Ink Tank PFI-102 Photo Black
Dye Ink Tank PFI-102 Cyan
Dye Ink Tank PFI-102 Yellow
Dye Ink Tank PFI-104 Magenta
Print Head PF-04
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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:

_________________________

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

УКУПНА
ПАРТИЈЕ ___

ВРЕДНОСТ

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.)
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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.)
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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
БАНКА

9

ТЕЛЕФОН

10

ТЕЛЕФАКС

11

Е-МAIL АДРЕСА

РАЧУН

И

ПОСЛОВНА

Место и датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца
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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
Resolution:
Dynamic contrast:
Brightness:
Lamp life:
Inputs:

2

Tip

6

PC kompjuter - HP Compaq Pro 6300 MT

Komponenta
Procesor
Memorija
Kapacitet hard diska
Optićki uređaj
Mreža

Monitor

3.

Kol.

>1280x800
at least 4000:1
>2500 optimised Lumens
>3000 hrs
HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite
Set of all necessary additional equipment items
(cable >3m, carrying bag)

Tip

Kol.

Intel Pentium G640, 3 MB cache, 2 cores
2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
250 GB
SATA SuperMulti DVD writer
Intel 82579LM Gigabit
21.5",1920x1080,LED,Mega DCR,5ms, 200cd/m2, 90°/65°,
D-Sub.

Smart Board - Proizvođač SAHARA Model Clever LCD touch ili
ekvivalentan

Komponenta
Dimension:
Resolution:
Service life:
Compatible cable:
Optical drive:

4.

1

Tip

Kol.

at least 120 cm x 100 cm
> 1024 x 768 (XGA)
>10 years
USB or standard Video Beam connection
at least 4 m
Appropriate Software
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

A4 network printer - HP Laserjet 600 printer M602n
Komponenta

Tip
A4

Rezolucija

network printer for large
performance, reliable security
1200x1200dpi,

Print speed:

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

processor

6

512MB,
800MHz
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native PDF printing v1.4,
100-sheet multipurpose tray (60-200g/m2),
Output capacity

Port:

5.

500-sheet input tray (60-120g/m2),
600 sheets
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

Laptop - HP EliteBook 8570p AIR / UMA 8570p
Komponenta
Monitor:
Processor:
Graphics card:
Memory:
HDD:
Operativni sistem:

Karakteristike
15.6", 1366×768
Intel Core i5-3230M , 2600 MGHz
Intel HD Graphics 4000
4GB
500 GB
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
Maximum
creaiton
size:
Material:
Layer thickness:
Conectivity:

Tip

Kol.

at least 140 x 140 x 140 mm
PLA plastic or ABS plastic
at most 0.25 mm
USB or Wi-Fi
Appropriate Software
Permanent Software Licence
Compatible with MS Office and Windows OS
Additional (spare) printing head
Fully compatible with 3D printer model
Cartridges
Compatible with 3D printer model
Color: White
Color: Black
Color: Silver
Color: Yellow
Color: Green
Color: Blue
Color: Red
Glue
Suitable for model fixation on 3D printer’s holders
Set of all necessary adittional equipment items
(cables, supports, pads)
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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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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Јована Цвијића бб, Крагујевац
Матични број: 07150393
ПИБ: 101319321

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: ТЕМПУС 13/13- 2013
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ПАРТИЈУ ____ – IPROD Универзитет у Крагујевцу
Број понуде: _____________
Датум: _____________
______________________________
Понуђач:
_________________

Aдреса:

_________________________

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

Начин подношења понуде - означити
а) самостална понуда понуђача ____________________________________
б) заједничка понуда понуђача ____________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем/суиспоручиоцем________________________________
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача/суиспоручиоца)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ___________
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За набавку опреме за ПАРТИЈУ ____ – 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНА
ПАРТИЈЕ __

ВРЕДНОСТ

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.)
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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.)
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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
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
Permanent Software Licence
Compatible with MS Office and Windows OS
Additional (spare) printing head
Fully compatible with 3D printer model
Cartridges
Compatible with 3D printer model
Color: White
Color: Black
Color: Silver
Color: Yellow
Color: Green
Color: Blue
Color: Red
Glue
Suitable for model fixation on 3D printer’s holders
Set of all necessary adittional equipment items
(cables, supports, pads)
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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
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
Resolution:
Dynamic contrast:
Brightness:
Lamp life:
Inputs:

2.

Tip

PC workstation - Altos Scorpion Core i3

Komponenta
Processor:
Motherboard:
Graphics card:
Standard memory:
Hard disk:
Optical drive:
Power supply:
Keyboard:
Mouse :
Monitor:

Tip

Komponenta
Monitor:
Processor:
Graphics card:
Memory:
WEB camera:
Network card:
Wireless:
Mouse :

4.

Tip

Kol.

2
Kol.

≥ 15.6”
Intel® Core™ i7 3630QM, 3.4GHz
Dual nVidia GeForce GT 750M
8GB (4GB + 4GB) DDR3 1600MHz SDRAM, 2 x
SODIMM socket max 16GB
Yes
Broadcom Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (802.11 b/g/n)
Bluetooth, Card reader
≥ Logitech B110, black, usb + PAD

2

Monitor - LG LED TV 42" 42LN5400 Full HD

Komponenta
Screen:
Dimension:
Resolution:
HDMI:

10

≥ Intel® Core™ i3, 3MB BOX 22nm, 3.20GHz
≥
LGA1155
H61
PCIe/DDR3/SATA2/LAN10/100/DVI/7.1
≥ GeForce GTX650 1GB/DDR5/DVI/HDMI/DP/128bit
≥ DDR3 8GB
≥ 1000GB
DVD+/-RW /SATA/ black, 22XDVD/12xDVD-RAM
≥ ATX Midi Tower, Black, 500 W
≥ Tastatura USB YU Logitech K120, Black OEM
≥ USB Logitech B110, Optical 800dpi Black OEM
21.5" Samsung S22C300B LED, 1920x1080 (FullHD)
5ms DC5M:1 DVI

Laptop computer – LENOVO Ideapad Y500

3.

Kol.

>1280x800
at least 4000:1
>2500 optimised Lumens
>3000 hrs
HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite
Background (Canvas)
Set of all necessary additional equipment items
(cable >3m, carrying bag)

Tip
LED
≥ 42”
≥ 1920 x 1080 Full HD
≥2
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≥1
PC workstation

Komponenta
Processor :
Motherboard:
RAM :
Graphics card:
HDD:

SSD:

DVD/RW:
Power supply:
Monitor:
Keyboard:
Mouse :
OS:

Karakteristike

≥ Intel BX80637I53570SR0T7 Processor i5-3570,
3.40GHz, 6MB, LGA1155, Ivy Bridge
≥ GIGABYTE GA-Z77-DS3H rev.1.1
/ RAID /
LGA1155 , PCIe, 4xDDR3, SATA3, GLAN, 7.1,
USB3.0
≥
Kingston
16GB
(4x4kit)
1600Mhz
KHX1600C9D3K4/16GX HyperX Genesis
≥ Gigabyte ATI HD 6670 GV-R667D3-1GI, PCI-E 1GB
DDR3 Core 800 MHz, Mem 3200 MHz, DVI, HDMI,
VGA, DX11
≥ Western Digital Caviar Blue 1 TB WD10EZEX
SATA2/SATA3 , 64MB, 7200 rpm
≥ SAMSUNG SSD 128GB S840 PRO (MZ7PD128BW), 2.5" 7mm (Ultraslim) Form Factor, SATA
III, Sequential Read Speed up to 530MB/s, Sequential
Write Speed up to 390MB/s
≥ LG GH24NS90.AUAA50B DVD R Super Multi 24X
SATA M DISC Silent Play Dual Layer Black Bulk
≥ Cooler Master Elite 371, RC-371-KKP500, RS-500PCAP-J3 500W
≥ Dell 23" U2312HM LED IPS/1920x1080(FullHD),
8ms, 2M:1, DVI, 4xUSB
≥ Logitech UltraX Flat Keyboard, black, usb
≥ Logitech B110, black, usb + PAD
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

1

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

2

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

3

4

Датум и ознака

Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда
Уверење Пореске управе министарства финасија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.

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

Део уговора за чије извршење
има одговорност

Стручна спрема

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-12012-1-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-12012-1-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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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.

страна.

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

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

__________________________________
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић

Име и презиме овлашћеног лица
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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-12012-1-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-12012-1-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.

70 од 103

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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.

страна.

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

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

______________________________________
РЕКТОР
Проф. др Драган Антић

Име и презиме овлашћеног лица

72 од 103

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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-12012-1-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. 530577TEMPUS-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.

страна.

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

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

_________________________________
РЕКТОР
Проф. др Мирослав Весковић

Име и презиме овлашћеног лица
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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-12012-1-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.

страна.

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

Прилог:
1. Понуда Продавца број ________ од __________ године
ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________________________

_________________________________
РЕКТОР
Проф. др Слободан Арсенијевић

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

ЈЕДИНИ

Р.Б.

врста опреме

КОЛИЧИНА

ЦА
МЕРЕ

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.

Датум:

Овлашћено лице
_________________________

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

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.
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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.
________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

Закона

о

јавним

набавкама,

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. 530577TEMPUS-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
Resolution:

Tip
>1280x800

Dynamic contrast:

at least 4000:1

Brightness:

>2500 optimised Lumens

Lamp life:

>3000 hrs

Inputs:

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

Kol.

Set of all necessary additional equipment items
(cable >3m, carrying bag)
2.

3.

Smart Board - Proizvođač SAHARA Model Clever LCD touch ili
ekvivalentan
Komponenta
Tip
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
Appropriate Software
Optical drive:
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)
Digital Photo Camera - Proizvođač NIKON Model D3100 + AF-S DX 1855mm f3.5-5.6G VR
Komponenta
Karakteristike
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

1.

Force Sensor (larger) - Proizvođač HBM Model U2B/10kN
Komponenta
Measurement range:
Accuracy class:
Operational
temperature range:

Tip

Kol.

at least from -5oC up to 35oC

Force Sensor (smaller) - Proizvođač HBM Model U2B/0,5-5kN
Komponenta
Measurement range:
Accuracy class:
Operational
temperature range:

1

from 0 up to 10 kN
at least 0.5

Protected according to DIN EN 60 529
Set of all necessary additional equipment items
(cable >2m, nuts, bolts)
2.

Kol.

Tip
from 0 up to approximately 2 kN
at least 0.5

1
1
Kol.

at least from -5oC up to 35oC
Protected according to DIN EN 60 529
All necessary additional equipment items (cable
>2m, nuts, bolts)
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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
Maximum
size:

creaiton

Material:
Layer thickness:
Conectivity:

Tip

Kol.

at least 140 x 140 x 140 mm
PLA plastic or ABS plastic
at most 0.25 mm
USB or Wi-Fi
Appropriate Software
Permanent Software Licence
Compatible with MS Office and Windows OS
Additional (spare) printing head
Fully compatible with 3D printer model
Cartridges
Compatible with 3D printer model
Color: White
Color: Black
Color: Silver
Color: Yellow
Color: Green
Color: Blue
Color: Red
Glue
Suitable for model fixation on 3D printer’s holders
Set of all necessary adittional equipment items
(cables, supports, pads)

87 од 103

1

1
30
6
6
6
3
3
3
3
20
1

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 4 – ОПРЕМА - IPROD БЕОГРАД
r.br.
1.

NAZIV OPREME: Mikroskop
USB Microscope - Proizvođač KONIG ELECTRONIC Model CMPUSBMICRO10
Komponenta
Tip
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
Capacity: >2.5l
Inner Dimensions: > 250 x 150 x 80mm
Power: at least 100W
Built-in timer
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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
Max. capacity:
at least 600 g
Minimum measuring
0.001 g
unit:
Tray size:
>100 mm x 100 mm
Capable for weight measurements
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

Komponenta

NetApp FAS2220a
Minimalne karakteristike storage sistema:
Tip
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:
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:
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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1
Kol.

3

2

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

Forwarding
bandwidth:
Flash memory:
Memory DRAM:
VLANs:
VLAN IDs:
MTU:
Unicast
MAC
addresses:
IPv4 IGMP groups:
Optical SFP support:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

50 Gbps Minimum
64 MB Minimum
128 MB Minimum
64 Minimum
4000 Minimum
9198 bytes Jumbo frames: 9216 bytes Minimum
8000 Minimum

256 Minimum
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 for file backup, distribution, and simplified operations
interface:
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 Network Timing Protocol (NTP), Trivial File Transfer
and features:
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
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
standards:
- 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, 100BASETX, 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
Komponenta

Tip
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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
Licence za virtuelizaciju 10 desktopova i aplikacija
3.

Thin client

10

Komponenta
Tip
Integrisani zero klijent u monitor od min 23`` (16:9)
Minimalna tehnička specifikacija:
1920 x 1080
Minimalna rezolucija:
ČIP:
RAM Memorija:
Podržani protocol:
Mrežni adapter:
Zvučnici:
Inputi:
5.

Kol.

TERA2 (Teradici 2321)
512 MB
PCoIP
Gigabit Ethernet
Integrisani zvučnici (1W x 2)
LAN , MIC-in, USB 2.0 (6ea), D-sub

A4 network printer - HP Laserjet 600 printer M602n
Komponenta

Rezolucija

Tip
A4 network printer for large
performance, reliable security
1200x1200dpi,

Print speed:

up to 50ppm A4 and 52ppm letter,

workgroups,high

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

Output capacity
Port:

500-sheet input tray (60-120g/m2),
600 sheets
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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first page out 8.5s,
processor
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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
Komponenta
Monitor:
Processor:
Graphics card:
Memory:
HDD:
Operativni sistem:

Karakteristike
15.6", 1366×768
Intel Core i5-3230M , 2600 MGHz
Intel HD Graphics 4000
4GB
500 GB
Win 7 Pro 64
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 8 – ОПРЕМА - IPROD НИШ
r.br.

NAZIV OPREME: 3D printer

Kol.

1.

3D printer- EnvisionTEC ULTRA® 3SP

1

Tip
11” x 7.25” x 8”
Build Envelope
(27.94 x 18.42 x 20.32 cm)
Resolution in X and 0.004” (100 µm)
Y
Dynamic
Voxel 0.001” - 0.004”
Resolution
(25 - 100 µm)
in Z (User Adjustable
and
Material Dependent)
Data Handling
STL
Standard Starter Kit includes Magics Ultra, 25 kg EDenstone, Machine Accessories, Prefactory Software
Ultra Installation & Training (2 days)
Ultra Transport (from Germany)
Ultra Heated Tank upgrade

Kol.

Komponenta
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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
Širina štampe
Broj boja
Kapacitet ketridža
Veličina
kapljice
mastila
Rezolucija
Brzina štampe
RAM
HDD

Karakteristike
36“ (914 mm)
5 (C, M, Y, K i 2x MBK)
130ml po svakoj boji

Kol.

4 pl po boji
2400x1200 dpi
A0 za 48 sec.
32 GB (256 MB fizički)
250 GB
Maintenance Cartridge MC-10
Pigment Ink Tank PFI-102 Matte Black (2 ketrridža)
Dye Ink Tank PFI-102 Photo Black
Dye Ink Tank PFI-102 Cyan
Dye Ink Tank PFI-102 Yellow
Dye Ink Tank PFI-104 Magenta
Print Head PF-04
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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
Resolution:
Dynamic contrast:
Brightness:
Lamp life:
Inputs:

2

Tip
>1280x800
at least 4000:1
>2500 optimised Lumens
>3000 hrs
HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite
Set of all necessary additional equipment items
(cable >3m, carrying bag)

PC kompjuter - HP Compaq Pro 6300 MT, B0F50EA

Komponenta
Procesor
Memorija
Kapacitet hard diska
Optićki uređaj
Mreža

Monitor

3.

Tip

A4 network printer - HP Laserjet 600 printer M602n
Komponenta

Rezolucija

Tip
A4 network printer for large
performance, reliable security
1200x1200dpi,

Print speed:

up to 50ppm A4 and 52ppm letter,
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Intel Pentium G640, 3 MB cache, 2 cores
2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
250 GB
SATA SuperMulti DVD writer
Intel 82579LM Gigabit
21.5",1920x1080,LED,Mega DCR,5ms, 200cd/m2, 90°/65°,
D-Sub.

Smart Board - Proizvođač SAHARA Model Clever LCD touch ili
ekvivalentan
Komponenta
Tip
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
Appropriate Software
Optical drive:
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)

4.

Kol.

6

1
Kol.

1

1

2
Kol.

workgroups,high
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first page out 8.5s,
512MB,
800MHz
native PDF printing v1.4,

processor

100-sheet multipurpose tray (60-200g/m2),
500-sheet input tray (60-120g/m2),
600 sheets
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

Output capacity
Port:

5.

Laptop - HP EliteBook 8570p AIR / UMA 8570p
Komponenta
Monitor:
Processor:
Graphics card:
Memory:
HDD:
Operativni sistem:

Karakteristike
15.6", 1366×768
Intel Core i5-3230M , 2600 MGHz
Intel HD Graphics 4000
4GB
500 GB
Win 7 Pro 64

3
Kol.

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
Maximum
creaiton
size:
Material:
Layer thickness:
Conectivity:

Tip

Kol.

at least 140 x 140 x 140 mm
PLA plastic or ABS plastic
at most 0.25 mm
USB or Wi-Fi
Appropriate Software
Permanent Software Licence
Compatible with MS Office and Windows OS
Additional (spare) printing head
Fully compatible with 3D printer model
Cartridges
Compatible with 3D printer model
Color: White
98 од 103
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Color: Black
Color: Silver
Color: Yellow
Color: Green
Color: Blue
Color: Red
Glue
Suitable for model fixation on 3D printer’s holders
Set of all necessary adittional equipment items
(cables, supports, pads)
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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
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
Permanent Software Licence
Compatible with MS Office and Windows OS
Additional (spare) printing head
Fully compatible with 3D printer model
Cartridges
Compatible with 3D printer model
Color: White
Color: Black
Color: Silver
Color: Yellow
Color: Green
Color: Blue
Color: Red
Glue
Suitable for model fixation on 3D printer’s holders
Set of all necessary adittional equipment items
(cables, supports, pads)
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 13 – ОПРЕМА - IPROD КРАГУЈЕВАЦ
r.br.
2

NAZIV OPREME: računarska oprema i softveri,
TV, video i prateća oprema
Desktop RP Milling Machine - Roland – Modela MDX-40A
Komponenta

Tip
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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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
Resolution:
Dynamic contrast:
Brightness:
Lamp life:
Inputs:

2.

PC workstation –Altos Scorpion Core i3
Komponenta
Processor:
Motherboard:
Graphics card:
Standard memory:
Hard disk:
Optical drive:
Power supply:
Keyboard:
Mouse :
Monitor:

Tip
≥ Intel® Core™ i3, 3MB BOX 22nm, 3.20GHz
≥
LGA1155
H61
PCIe/DDR3/SATA2/LAN10/100/DVI/7.1
≥ GeForce GTX650 1GB/DDR5/DVI/HDMI/DP/128bit
≥ DDR3 8GB
≥ 1000GB
DVD+/-RW /SATA/ black, 22XDVD/12xDVD-RAM
≥ ATX Midi Tower, Black, 500 W
≥ Tastatura USB YU Logitech K120, Black OEM
≥ USB Logitech B110, Optical 800dpi Black OEM
21.5" Samsung S22C300B LED, 1920x1080 (FullHD)
5ms DC5M:1 DVI

Laptop computer – LENOVO Ideapad Y500

3.

Komponenta
Monitor:
Processor:
Graphics card:
Memory:
WEB camera:
Network card:
Wireless:
Mouse :
4.

Tip
>1280x800
at least 4000:1
>2500 optimised Lumens
>3000 hrs
HDMI, Component, VGA (PC\SCART), Composite
Background (Canvas)
Set of all necessary additional equipment items
(cable >3m, carrying bag)

Tip
≥ 15.6”
Intel® Core™ i7 3630QM, 3.4GHz
Dual nVidia GeForce GT 750M
8GB (4GB + 4GB) DDR3 1600MHz SDRAM, 2 x
SODIMM socket max 16GB
Yes
Broadcom Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (802.11 b/g/n)
Bluetooth, Card reader
≥ Logitech B110, black, usb + PAD

Monitor - LG LED TV 42" 42LN5400 Full HD
Komponenta
Screen:
Dimension:

Tip
LED
≥ 42”
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Resolution:
HDMI:
USB:
5.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

≥ 1920 x 1080 Full HD
≥2
≥1
PC workstation

Komponenta
Processor :
Motherboard:
RAM :
Graphics card:
HDD:

SSD:

DVD/RW:
Power supply:
Monitor:
Keyboard:
Mouse :
OS:

Karakteristike
≥ Intel BX80637I53570SR0T7 Processor i5-3570,
3.40GHz, 6MB, LGA1155, Ivy Bridge
≥ GIGABYTE GA-Z77-DS3H rev.1.1
/ RAID /
LGA1155 , PCIe, 4xDDR3, SATA3, GLAN, 7.1,
USB3.0
≥
Kingston
16GB
(4x4kit)
1600Mhz
KHX1600C9D3K4/16GX HyperX Genesis
≥ Gigabyte ATI HD 6670 GV-R667D3-1GI, PCI-E 1GB
DDR3 Core 800 MHz, Mem 3200 MHz, DVI, HDMI,
VGA, DX11
≥ Western Digital Caviar Blue 1 TB WD10EZEX
SATA2/SATA3 , 64MB, 7200 rpm
≥ SAMSUNG SSD 128GB S840 PRO (MZ7PD128BW), 2.5" 7mm (Ultraslim) Form Factor, SATA
III, Sequential Read Speed up to 530MB/s, Sequential
Write Speed up to 390MB/s
≥ LG GH24NS90.AUAA50B DVD R Super Multi 24X
SATA M DISC Silent Play Dual Layer Black Bulk
≥ Cooler Master Elite 371, RC-371-KKP500, RS-500PCAP-J3 500W
≥ Dell 23" U2312HM LED IPS/1920x1080(FullHD),
8ms, 2M:1, DVI, 4xUSB
≥ Logitech UltraX Flat Keyboard, black, usb
≥ Logitech B110, black, usb + PAD
MICROSOFT Windows 7 Home Premium OEM 64bit
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