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

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за достављање понуде за набавку опреме 

на ТЕМПУС пројекту 

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

SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA " - IPROD 
  

Документација садржи:  
 

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

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

објављује 
ЈАВНИ ПОЗИВ  

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

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

BOSNIA AND HERZEGOVINA" - IPROD 
 

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

 
1. Предмет набавке је набавка 3D принтера. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

       
Број понуде: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
 
 
Понуђач: ____________________________________________________________ 

Aдреса: ____________________________________________________________ 

Тел: _______________________ 

Матични број: __________________ ; ПИБ: _______________  

Текући рачун: ________________________________________________ 

Пословна банка: ________________________________________________ 

 

 

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

Ред 
бр. Назив опреме   Количина 

Цена по 
јед. мере без 

ПДВ-а 
ПДВ Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1.          

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ   

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

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

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

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

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пун назив понуђача 
 

Седиште и адреса 
 

Матични број 
 

Регистарски број 
 

ПИБ 
 

Одговорно лице  
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефон-факс 
 

Број рачуна и назив банке 
 

e - mail  
 

 

 

Место и датум: 

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

NAZIV OPREME: 3D printer Kol. 

3D printer- EnvisionTEC ULTRA® 3SP 1 

EnvisionTEC 
ULTRA® 3SP 

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

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

 
Остали технички услови: 

У случају да се у оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких 
карактеристика и квалитета у односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке 
карактеристике такве опреме и доставити одштампану спецификацију произвођача. 

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

Амбалажу у којој је испоручена опрема чува Наручиоц. 
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МОДЕЛ  
УГОВОРА 

о испоруци опреме  
 
Уговорне стране : 

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

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

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

Предмет Уговора 
 

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

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

 
Члан 2. 

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

 
Вредност добара - цена 

 
Члан 3. 

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

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

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

елемената на основу којих је одређена. 
 

Услови и начин плаћања 
 

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

Финансијско обезбеђење 
 

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

 
Рок за испоруку опреме  

 
Члан 6. 

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

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

Уговорна казна 
 

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

Раскид Уговора 
 

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

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

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

се другој уговорној страни. 
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12 од 12 

Остале одредбе 
 

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

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

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

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

НАРУЧИЛАЦ:  
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

 

  ИСПОРУЧИЛАЦ: 
_____________________ 

 МП МП  
РЕКТОР 

Проф. др Драган Антић 
  Директор 

 
 
 
 


