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I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Висока
пољопривредно
прехрамбена
школа
струковних студија у Прокупљу
Адреса наручиоца:
Ул. Ћирила и Методија 1
Интернет
страница www.vpps.edu.rs
наручиоца:
Е-mail адреса наручиоца:
vpps@beotel.rs
Врста наручиоца:
установа
Врста
поступка
јавне Обједињена набавка од стране више наручиоца,
набавке:
партнера на међународном пројекту Erasmus+
„Lands“
Врста предмета:
добра

Кратак
опис
набавке:

мултимедијална опрема

предмета

-ознака из општег речника набавке
Ознака предмета набавке:

32300000

Набавка је обликована у 2 Партије

Партија 1- ВППШ Прокупље – Дрон летилица
Партија 2- ВТШ Београд - Мултимедијална опрема
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од
начина:
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Прокупљу ул. Ћирила и
Методија бр.1, канцеларија рачуноводства, сваким радним даном у времену од
10,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,
- са интернет странице наручиоца www.vpps.edu.rs ,
- са сајта Портала за јавне набавка .
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за
подношење понуде и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да назначи да ли понуда односи на целокупну набавку или само
на одређене партије. У случају да понуђач доставља понуду за две партије, она
мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне
документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што
доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге
као и да
попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној
документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим
прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у
писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у
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Прокупљу, ул. Ћирила и Методија бр. 1 са назнаком ''Понуда за обједињену
набавку опреме Erasmus+ „Lands“ бр.П1./2/2018 за ПАРТИЈУ __(навести партију
за коју се подноси понуда)- НЕ ОТВАРАТИ'', најкасније до дана 21.06.2018.
године до 11.00 часова.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон
и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално,
са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно
назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла овлашћени члан групе.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном
документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано
на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са
сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. Напомена: документе
финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене
са осталом траженом документацијом.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време,
евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом
понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и
по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са
назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је
послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште,
релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно
да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој
ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је
понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за
достављање понуда тј. дана 21.06.2018. године у 12.00 часова у просторијама
наручиоца у Прокупљу , ул. Ћирила и методија бр. 1, канцеларија- читаоница.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну
набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана,
рачунајући од дана јавног отварања понуда.
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда,
сваког радног дана на тел: 027/324 311 од 10 до 14 часова. Особа за контакт је
Олгица Андрејић, телефон:069/629 535 , Е-маил адреса vpps@beotel.rs .
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II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Висока
пољопривредно
прехрамбена
школа
струковних студија у Прокупљу
Адреса наручиоца:
Ул. Ћирила и Методија 1
Интернет
страница www.vpps.edu.rs
наручиоца:
Е-mail адреса наручиоца:
vpps@beotel.rs
Врста
поступка
јавне Обједињена набавка од стране више наручиоца,
набавке:
партнера на међународном пројекту Erasmus+
„Lands“
Предмет јавне набавке:
Добра
Лице за контакт:
Име и презиме: Олгица Андрејић
Функција: Шеф рачуноводства
Телефон: 069/629 535
Е-mail адреса: vpps@beotel.rs
II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А.Детаљан опис предмета набавке:
мултимедијална опрема
1.Опис предмета набавке:

-ознака из општег речника набавке
2.Ознака
набавке:

предмета

Ознака из класификације делатности односно назив
и ознака из општег речника набавке:
32300000

Набавка је обликована у 2 Партије

Партија 1- ВППШ Прокупље – Дрон летилица
Партија 2- ВТШ Београд - Мултимедијална опрема

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и
предузетници – тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације
утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то:
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III.1. Обавезне услове по чл. 75.:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2. 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 и кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији.
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
5. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76.:

6. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације
односно претходни стечајни поступак.
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IV.

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и условима конкурсне документације понуђач доказује у
складу са чл.77. Закона о јавним набавкама и у складу са Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. Гласник РС
бр.86/2015), достављањем следећих доказа:
Доказивање обавезних услова:
1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:
- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
- За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из одговарајућег регистра
Напомена:
 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са
датумом овере фотокопије после објављивања позива за
достављање понуда.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови
групе понуђача:
2. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:
- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда, надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
- За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Напомена:
 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца
рачунајући од датума отварања понуда.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови
групе понуђача:
3. Услов III.1.тачка 3. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине, доказује се:
- За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Напомена:
 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца
рачунајући од датума отварања понуда.
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Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови
групе понуђача:

4. Услов III.1.тачка 5. – доказује се Изјавом - Образац 2, 2а и 2б – о
испуњености свих обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде .
Напомена:
 Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 2, 2а
и 2б из конкурсне документације.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови
групе понуђача:
Напомена:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова.

Доказивање додатних услова:

5. Услов III.2.тачка 6. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом
надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја
или ликвидације односно претходни стечајни поступак.
Напомена:
 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија
потврде са датумом издавања и овере фотокопије после
објављивања позива за достављање понуда.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови
групе понуђача:

Напомена:
У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама:







Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност
обавезних услова под III.1. тачка 1 – 3 и 5 и додатних услова под III.2.
тачка 6 , доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и
додатних услова, поштовању законских прописа и средствима
финансијског обезбеђења'' (образац 2),
Подизвођач испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 3 и 5, и
додатних услова под III.2. тачка 6, из конкурсне документације
доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних и додатних
услова и поштовању законских прописа'' (образац 2а),
Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 3
и 5, и додатних услова под III.2. тачка 6, доказује ''Изјавом члана
групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и
поштовању законских прописа'' (образац 2б)
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уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача,
чија је понуда оцењена као прихватљива, да у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред
наведених доказа о испуњености обавезних и додатних услова.
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1.

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.

2.2.

САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин
дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде
достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у
конкурсној документацији.

2.3.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним
обавештењем, само пре истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком
“Измена понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за обједињену набавку
опреме Erasmus+ „Lands“бр. П1/2./2018 .

2.4.

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку
отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач
не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

2.5.

ОЦЕНА ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће
понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о
јавним набавкама.

2.6.

ОДУСТАНАК ОД

НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису
испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из
објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се иста неће понављати у току исте буџетске године.

2.7.

АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.8.

КРИТЕРИЈУМ
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Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све
неприхватљиве понуде а све Прихватљиве понуде рангирају се применом
критеријума најниже понуђене цене.

2.9.

ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у
динарима.

2.10.

ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

2.11.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање – до 45 дана од дана испостављања уредно регистроване фактуре у
Централном регистру фактура, испостављене по испоруци добара. Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача.
Изабарани понуђач се обавезује да Наручиоцу, одмах по потписивању Уговора,
достави предрачун са ценом опреме без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан
износ набавке са ПДВ-ом. На основу предрачуна Наручилац ће извршити
ослобађање од ПДВ-а у надлежном Министарству. Потписан и оверен образац
Потврде опореском ослобођењу(ППО-ПДВ) Наручилац ће доставити изабраном
понуђачу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са
напоменом да је опрема ослобођена ПДВа у скалду са ППО-ПДВ обрасцем.

2.12.

РОК ИСПОРУКЕ:

- Рок испоруке добара и монтажа не могу бити дужи од 20 календарских дана,
од дана закључења уговора.
Место испоруке за партију 1 је Прокупље – Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија, Ћирила и Методија1, 18400 Прокупље.
Место испоруке за партију 2 је Београд, Висока туристичка школа Београд, Ул.
Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд
Трошкови транспорта падају на терет понуђача.
Ризик евентуалне случајне пропасти ствари током транспорта, пада на терет
понуђача.
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2.13.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац
изјаве у којој ће потврдити намеру:
1. да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 %
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да
буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења
60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за испоруку добара
2. да ће на дан испоруке добара наручиоцу предати бланко сопствену
меницу и менично овлашћења за отклањање недостатака у гарантном
року, у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист
Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по
виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

2.14.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Заинтересована лица могу искључиво у писаном облику тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 (три)
дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail,
vpps@beotel.rs са назнаком: "Питања за обједињену набавку опреме Erasmus+
„Lands“ бр.П1/2./2018.
Наручилац ће у року од 2 (два) дана од дана пријема, подносиоцу захтева
доставити одговор у писаном облику и исти истовремено објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2.15.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана
јавног отварања понуда.
У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда
ће бити одбијена, као неисправна.

2.16.

МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,
чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у
понуди.

2.17.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10
(десет) дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије
наручилац доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 3
(три) понуде. Уколико наручилац не добије најмање три понуде за сваку
партију, поступак набавке биће поновљен за партије које немају најмање три
понуде.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно или електронском
поштом достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од
дана доношења одлуке. Понуђачи су у обавези да у зависности од начина
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достављања на одговарајући начин потврде пријем одлуке (електронски,
овереном повратницом...)
У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као
најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор
са првим следећим понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива.
Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве
активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.
Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8
(осам) дана рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за
заштиту права понуђача.

2.18.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом
препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе.
Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено
доставља Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све
учеснике у поступку јавне набавке и истовремено објавити обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два)
дана од дана пријема захтева за заштиту права.

2.19.

ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА:

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању
своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 2, 2а и 2б наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2.20.






ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:

Понуђач или носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, је дужан да
потпише и овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и
додатних услова, поштовању законских прописа и средствима
финансијског обезбеђења'' (образац 2),
Подизвођач, је дужан да потпише и овери ''Изјаву подизвођача о
испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских
прописа'' (образац 2а),
Члан групе понуђача, је дужан да потпише и овери ''Изјаву члана групе
понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању
законских прописа'' (образац 2б).

којима се доказује испуњеност обавезни и додатних услова из конкурсне
документације неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

2.21.


ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ:

Понуђач може поднети понуду као:
самосталну понуду,
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понуду са подизвођачем или
заједничку понуду као група понуђача.
Уколико се подноси самостална понуда:

Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује као подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача.
Понуђач је дужан да назначи да ли 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.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем:





понуђач је обавезан да то наведе у понуди.
Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду
приложи потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне и
додатне услове и поштовању законских прописа за учешће у поступку
јавне набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1) до 3) и
5), Закона о јавним набавкама Образац 2а.
Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове дефинисане чл. 76.,
Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача:






Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1 тач.1) до 3). Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки
понуђач из групе понуђача достави потписан и оверен образац ''Изјаве члана
групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и
поштовању законских прописа '' – образац 2б, за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о
јавним набавкама.
Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним
набавкама уколико предмет набавке - врста добара подразумева испуњеност
овог услова, доказује члан групе понуђача који је споразумом преузео обавезу
испоруке свих добара.
Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и
конкурсном документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједнокумулативно, што се доказује ''Изјавом понуђача о испуњености
обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и
средствима финансијског обезбеђења''-образац 2, коју потписује и
оверава носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, који је споразумом
овлашћен да заступа групу понуђача.
Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.22 БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити
понуду као неисправну ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
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2)
3)
4)
5)

понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

VI. ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):
1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора
бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорноговлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача.
2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и
додатних услова, поштовању законских прописа и средствима
финансијског обезбеђења - Изјава мора бити попуњена, потписана и
оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или
носилоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са
подизвођачима и носилац посла - овлашћени члан групе понуђача за
понуду коју подноси група понуђача.
3. Образац 2а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних и
додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити
попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији предмета јавне
набавке.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са
подизвођачима и у том случају изјаву дају сви ангажовани подизвођачи.
4. Образац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености
обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорниховлашћених лица свих чланова групе понуђача.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група
понуђача и у том случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим
носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача који даје изјаву на
обрасцу 2.
5. Образац 3 ( по партијама)- Понуда - Понуда мора бити попуњена,
потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица
понуђача.
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава
само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
6. Образац
4
(по
партијама)
Спецификација добара

-

Образац

структуре

цене

-

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава
само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
7. Образац 5( по партијама) – Изјава понуђача о начину наступа Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране
одговорног-овлашћеног лица понуђача.
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Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача
8. Образац 6 (по партијама)– Подаци о понуђачу - Образац мора бити
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица понуђача.
9. Образац 7( по партијама) – Изјава понуђача о ангажовању
подизвођача - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом
од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку
понуду као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.
10.
Образац 8 ( по партијама)– Подаци о подизвођачу - Образац
мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорноговлашћеног лица подизвођача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку
понуду као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.
11.
Образац 9( по партијама) – Изјава чланова групе понуђача који
подносе заједничку понуду – Образац мора бити попуњен, потписан и
оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла –
овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са
подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.
12.
Образац 10(по партијама) - Подаци о члану групе понуђача –
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорноговлашћеног лица свих чланова групе понуђача.
Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи
који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не
попуњавају и оверавају овај образац.
13.

Споразум о заједничком наступу групе понуђача.

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења
заједничке понуде-понуде групе понуђача и исти потписују сви чланови
групе понуђача.
14.
Образац 11 - Изјава понуђача о прихватању услова из
конкурсне документације – Образац мора бити попуњен, потписан и
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или
носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
15.
Образац 12 – Обрачун трошкова припреме понуде - Образац
мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорноговлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача.
Напомена:


Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове
припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке.



Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ
за потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и
не оверава.

16.
Образац 13 – Изјава о независној понуди - Образац мора бити
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

страна 16 од 47

17.
Образац 14(дат по партијама) - Модел уговора - Одговорноовлашћено лице понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела уговора,
потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме
потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):
18.
Образац 15 – Овлашћење представника понуђача - Образац
мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорноговлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача.
Напомене:


Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања
понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка
отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако
је исту доставило у склопу запечаћене понуде.



Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави
Овлашћење представника понуђача за учешће у отварању понуда.
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VIII. СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА:

Партија 1- Дрон летилица

R.broj

Naziv opreme

1

Dron letilica

Količin
a
1

Letilica
Težina sa beterijom i propelerima

1388g

Dijagonala letilice bez propelera

350mm

Maks brzina uspinjanja

S-mode: 6m/s; P-mode: 5m/s

Maks brzina poniranja

S-mode: 4 m/s; P-mode: 3m/s

Maks brzina

72 kmh (S-mode); 58kmh (A-mode); 50 kmh (P-mode)

Maks ugao nagiba

42 (S-mode); 35 (A-mode); 25 (P-mode)

Maks ugaona brzina

250 /s (S-mode); 150 /s (A-mode)

Plafon letenja nad morem

6000m

Maks vreme letenja

30 minuta

Radna temperature

0-40 C

Satelitski sistem za pozicioniranje

GPS/GLONASS

Opseg preciznosti GPS

Vertikalno ±0.1m (sa vizuelnim pozicioniranjem); ± 0.5 m (sa GPS
pozicioniranjem)
Horizontalno ±0.3 (sa vizuelnim pozicioniranjem); ±1.5 m (sa GPS
pozicioniranjem)

o

o

o

o

o

o

Sistem za detekciju prepreka
Opseg brzine

≤50 kmh na 2m iznad zemlje

Nadmorska visina

0-10 m

Radni opseg

0-10 m

Opseg senzora za prepreke

0.7 – 30m

FOV

60 (horizontalno); ± 54 (Vertikalno)

Frekvencija detecije

10 Hz

Radno okruženje

Ravne površine sa adekvatnim osvetljenjem (> 15 lux)

o

o

Kamera
Senzor

1’’ CMOS: Effective pixels: 20M

Optika

Field of View 84 , 8.8 mm/ 24 mm (35 mm format equlvalent)
f/2.8 – f/11
auto focus at 1m - ∞

ISO Range

Video: 100-3200 (Auto); 100-6400 (Manual)
Photo: 100 -3200(Auto); 100-12800 (Manual)

Mehanički zatvarač

8-1/2000 s

Elektronski zatvarač

8-1/8000s

Maks veličina slike

3:2 Aspect Ratio: 5472 x 3648
4:3 Aspect Ration 4864 x 3648
16:9 Aspect Ratio: 5472 x 3078

o
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PIV veličina slike

4096 x 2160 (4096 x 2160 24/25/30/48/50p)
3840 x 2160 (3840 x 2160 24/25/30/48/50/60p)
2720 x 1530 (2720 x 1530 24/25/30/48/50/60p)
1920 x 1080 (1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120p)
1280 x 720 (1280 x 720 24/25/30/48/50/60/120p)

Režim fotografije

Single Shot
Burst Shooting: 3/5/7/10/14 frames
Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed
Frames at 0.7EV Bias
Interval: 2/3/5/7/10/15/30/60s

Režim video snimanja

Video Storage Bitrate

100Mbps

Podr\ani sistemski fajlovi

FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB)

Fotografija

JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG

Vieo

MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)

Podržane SD kartice

Micro SD, Max Capacity: 128GB
Brzina pisanja ≥15 MB/s, class 10 ili UHS-1 rating required

Radna temperature

0-40 C

o

Punjač
Napajanje

17.4 V

Ocenjena moć

100W
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Партија 2- Мултимедијална опрема

R.broj
1

2.

Naziv opreme

Količina

Video projector/Video Projector
Epson EB-X27, 3LCD XGA 1024x768
2700ANSI 10000:1 HDMI network
(или одговарајуће)
Prenosivo platno za projekcije Portable Screen for Video Projections

1

1

VEGA WS S 203x203 cm
(или одговарајуће)
3.

Bežični pokazivač - Wireless
Presenter

1

Logitech R700 (910-003507)
(или одговарајуће)
4.

5.
6.

Televizijski studio HD - Television
Studio HD
Roland V-1SDI 3G-SDI Video mixer (video
editing, live streaming)
(или одговарајуће)
Kablovi HDMI - HDMI cables 10 m
Mikrofon za direktno snimanje za
kameru - Microphone for direct
recording for Camera

1

3
2

Camera-Mount Digital Wireless System with
Omni Lavalier Mic Sennheiser EW 112P G3
(или одговарајуће)
7.

8.

9.

Digitalni foto aparat - Digital Photo
Camera
Sony RX100 V
(или одговарајуће)
Mikseta za zvuk - Audio sound mixer
Behringer EUROPOWER PMP1000
(или одговарајуће)
Zvučnici - Speakers

1

1

2

Behringer EUROLIVE B212D
(или одговарајуће)
10.

Stalak za zvučnike - Speaker
Stands

2

страна 20 од 47

Proel SPSK 300BK

11.

12.

13.

(или одговарајуће)
Kablovi za zvučnike - Speakers
Cables
30 м
Mikrofon za stalak - Microphone (for
microphone stand)
SM48-LC
(или одговарајуће)
Stalak za mikrofon - Microphone
stand

2

1

1

Hercules MS533BD
14.

Stoni stalak za mikrofon-Microphone
stand for table

1

Athletic MS-3 Microphone stand
15.

Kabl za mikrofon - Cable for
Microphone
10 м

1

16.

Bežični mikrofoni - Wireless
microphones
Shure BLX288E/PG58
(или одговарајуће)

1 пак са 2
микрофона
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ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из
конкурсне документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези
прилажемо следеће прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних
услова и то:
Ред.
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА
бр.
1.
ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних
2.
и додатних услова, поштовању законских прописа и
средствима финансијског обезбеђења
ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености
3.
обавезних и додатних услова и поштовању законских
прописа.
ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о
4.
испуњености обавезних и додатних услова и поштовању
законских прописа.
Копија Важеће дозволе за обављање одговарајуће
5.
делатности, издата од стране надлежног органа.
6.
ОБРАЗАЦ 3 - Образац понуде.
7.
ОБРАЗАЦ 4 - Образац структуре цене
8.
ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о начину наступа
9.
ОБРАЗАЦ 6 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ7
-Изјава
понуђача
о
ангажовању
10.
подизвођача.
11. ОБРАЗАЦ 8 - Подаци о подизвођачу
ОБРАЗАЦ 9 - Изјава чланова групе који подносе
12.
заједничку понуду.
13. ОБРАЗАЦ 10 – Подаци о члану групе понуђача.
14. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.
ОБРАЗАЦ 11 – Изјава о прихватању услова из конк.
15.
документације
16. ОБРАЗАЦ 12 – Обрачун трошкова припреме понуде.
17. ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о независној понуди.
18. ОБРАЗАЦ 14 – Модел уговора

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да
да
да
да

не
не
не
не

да

не

да

не

да

не

да
да

не
не

да

не

да
да
да

не
не
не

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно овлашћено лице:
- понуђача који наступа самостално
- понуђача који наступа са подизвођачем,
- подизвођача,
- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и
- члана групе понуђача.
За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само
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они прилози односно попуњавају само обрасци који се односе
на исте.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког
подизвођача и сваког члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 2.

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном
документацијом за реализацију набавке бр.П1./2/2018, д а ј е с е

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл..76.
Закона о јавним набавкама, поштовању законских прописа и средствима
финансијског обезбеђења дефинисаних конкурсном документацијом

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено
лице
испред
понуђача
_________________________
из
_____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене
документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3,

конкурсном



да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у
оквиру поглавља III.2. тачка 6 ,



да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 5 и то:
o

све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

o

да нема забрну обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.



да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског
обезбеђења у складу са износима и роковима утврђеним конкурсном
документацијом.



да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива,
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива
наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености
обавезних и додатних услова .

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 2а.

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном
документацијом за реализацију набавке бр.П1./2/2018, д а ј е с е

ИЗЈАВА
ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76,
Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено
лице испред подизвођача _________________________ из _____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном
документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3,



да подизвођач, испуњава и додатне услове из конкурсне документације у
оквиру поглавља III.2. тачка 6



да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 5 и то:



o

све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

o

да нема забрну обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива,
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави
оригинал или оверену копију доказа о испуњености обавезних услова .
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:

Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у
поступку јавне набавке наступа са више подизвођача.
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ОБРАЗАЦ 2б.

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» број 124/12 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за
реализацију набавке бр. П1./2/2018, д а ј е с е

ИЗЈАВА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76,
Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено
лице
испред
члана
групе
понуђача
_________________________
из
_____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове
конкурсном документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3,



да члан групе понуђача, испуњава и додатне услове из конкурсне
документације у оквиру поглавља III.2. тачка 6 ,



да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка
5 и то:



утврђене

o

све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

o

да нема забрну обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој
припада оцени као прихватљива, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију
доказа о испуњености обавезних услова.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:

Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ
уколико се у поступку јавне набавке наступа заједничком понудом
као група понуђача.
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ОБРАЗАЦ 3 (партија _)

На основу позива за достављање понуда у поступку обједињене набавке
опреме бр. П1./2/2018, чији је предмет набавка добара – опрема, д о с т а в љ а м
о
ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_______________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :____________________________________________
Матични број ______________, ПИБ _______________
Текући рачун _________________ код пословне банке ______________________
1. Да квалитетно извршимо набавку и испоруку добара у складу са наведеним
условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и
стандарде, на следећи начин:
а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
1. Укупна цена (без ПДВ)

_____________ динара

2. Порез на додату вредност _____________ динара
3. Укупна цена (са ПДВ) _____________ динара
рок важења понуде: _______________________ дана;
Гарани рок: _____________________ година;
Услови плаћања: до 45 дана од дана испостављања регистроване фактуре
и испоруке добара.
Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана
отварања понуда ( не може бити краћи од 30 дана )
Рок испоруке:______ календарских дана од дана закључења уговора.
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
ПОНУЂАЧА:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 4(партија _)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р.бр.

Назив робе

Кол.

Цена по
јединици
без ПДВ-а

ПДВ

Укупна
цена
без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Укуна вредност партије
ПДВ
Укуна вредност партије са ПДВ-ом

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 5. (партија _)
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА

У поступку обједињене набавке бр.П1/2/2018 , наступам и подносим понуду
на следећи начин:
А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ

Б) ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1. ______________________________________________________ назив
подизвођача
2. ______________________________________________________ назив
подизвођача
3. ______________________________________________________ назив
подизвођача

В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

1. _______________________________________________носилац посла
2. _______________________________________________ члан групе
3. _______________________________________________ члан групе
4. _______________________________________________ члан групе
5. _______________________________________________ члан групе

Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети
податке о подизвођачима или носиоцу посла и члановима групе понуђача
уколико се понуда подноси на тај начин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 6(партија _).

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и
посл.банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 7(партија _).

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За делимичну реализацију обједињене набавке бр.П1/2/2018, ангажујем
следеће подизвођаче:

Ред.
бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ
ДОБАРА
ПОВЕРЕНЕ
ПОДИЗВОЂАЧУ

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
%

1.

2.

3

4

5.
УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:

_____ %

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме
прећи 40%
укупне вредности

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 8. (партија _)

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и
посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико
се у поступку наступа са више понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 9. (партија_)

ИЗЈАВА
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да у поступку обједињене набавке бр.П1/2/2018 подносимо
заједничку понуду и наступамо као група понуђача.
Овлашћујемо
члана
групе
________________________________
из
________________,
ул. ___________________________ бр. ____, да
као носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у име и за рачун осталих
чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор о извођењу
радова.

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ВРСТА-ПОЗИЦИЈА
ДОБАРА
ПОВЕРЕНА ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ПРОЦЕНТУ
АЛНО
УЧЕШЋЕ У
ПОНУДИ
%

ПОТПИС И ПЕЧАТ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

Носилац посла:
_______ %

м.
п.

________________

_______ %

м.
п.

________________

_______ %

м.
п.

________________

_______ %

м.
п.

________________

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Напомена: Учешће носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача не
може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.
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ОБРАЗАЦ 10. (партија _)

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и
посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача
понаособ уколико се у поступку јавне набавке наступа као група
понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 11

И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач
______________________________________
из
___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом
изјавом потврђује да у
потпуности прихвата све услове из конкурсне
документације за реализацију обједињене набавке бр.П1/2/2018 .
Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде
прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки
од тражених услова.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

НАПОМЕНА:


За

понуђача

који

наступа

са

подизвођачима

образац

попуњава и оверава само понуђач.


За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава
само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 12

ОБРАЧУН
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови припреме понуде који се потражују:
Ред.бр.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗНОС

1.

дин.

2.

дин.

3.

дин.

4.

дин.

5.

дин.

Укупан износ трошкова који се потражује:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП
Н а п о м е н а:
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',
број 124/12, 14/15 и 68/15):


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.



Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе
поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца када
је исти дужан да понуђачу надокнади само трошкове:
-

-

израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена
израда истих и уколико су исти израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца као и,
прибављања средстава финансијског обезбеђења.

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.


Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 14-Обрачун трошкова
припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.
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ОБРАЗАЦ 13

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15 и 68/15), д а ј е с е

И З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача
___________________________________

(уписати

назив

_________________

ул.

__________________________

изјављујем

је

понуда

да

бр._____

за

понуђача),
бр.

из

_________,

набавку

добара

______________________________________________ који су предмет набавке
бр.______ сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима
или заинетресованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 14.
ПАРТИЈА 1 ВППШсс Прокупље
МОДЕЛ
УГОВОРА О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
Закључен дана

2018. године између:

1. Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у
Прокупљу, улица Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, ПИБ: 100258744,
Матични број: 07262051, коју заступа директор др Дејан Давидовоћ, проф. (у
даљем тексту Наручилац) и
2. __________________________________, ПИБ: ___________, Матични
број: _____________, коју заступа _____________ (у даљем тексту Испоручилац).
Опционо: чланови групе
1.
___________________________________________________________________;
2.
____________________________________________________________________;
3.
____________________________________________________________________.
(у дата поља, унети податке за учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач
не наступа самостално)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/15) спровео
поступак јавне набавке добара – обједињена набавка опреме Erasmus+
„Lands“ бр.П1./2/2018.
 да је Понуђач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2018. године
(биће преузето из понуде), која се налази у прилогу уговора и саставни је
део уговора;
 да понуда Понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
 да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на
основу Одлуке о додели уговора број _______ од ____.____. 2018. године и
усвојене понуде број _____ од ____.____. 2018. године, изабрао
најповољнијег понуђача предметних добара.
Предмет уговора
Члан 2.
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Предмет уговора је набавка ________опреме , у свему према понуди
Испоручиоца
бр. ________________ од ____.____.2018. године и техничкој
спецификацији предметних добара који чине саставни део овог уговора.
Испоручилац наступа са подизвођачем ________________________, ул.
_________________ из ______________________ који ће делимично извршити
набавку у делу ______________________________________________________.
Уколико Испоручилац ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као
потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.
Члан 3.
Рок испоруке:
Рок испоруке опреме је___дана од закључења Уговора.
Место испоруке:
Место испоруке је пословна зграда наручиоца у Ћирила и Методија 1, 18400
Прокупље
Цена и начин плаћања
Члан 4.
Укупна цена добара која представљају предмет набавке а према ценама
датим
у
обрасцу
понуде,
износи
_____________
(словима:
________________________) динара без ПДВ, а са урачунатим ПДВ-ом
________________________ (словима: ____________________________) динара.
Цена из става 1. овог члана обухвата и све трошкове везане за испоруку
предметних добара из члана 2. овог Уговора, укључујући транспортне трошкове,
монтажу као и све друге трошкови везани за реализацију уговорене набавке
добара.
У току важења Уговора цена је фиксна и не може се мењати ни по којој
основи за читаво време трајања Уговора.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу, одмах по потписивању Уговора,
доставити предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан
износ са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Наручилац ће извршити ослобађање од ПДВ-а у
надлежном Министарству.
Потписани оверен образац потврде о пореском ослобођењу (ППО-ПДВ), ће
доставити Испоручиоцу 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.
Наручилац ће извршити плаћање опреме Испоручиоцу по окончању
испоруке и у року од 45 дана од дана пријема факуре регистрације у Централном
регистру фактура.
Квалитативни и квантитативни пријем добара
Члан 5.
Испоручилац има обавезу да најави испоруку добара најмање 24 сата пре
саме испоруке.
Приликом испоруке води се записник који овлашћени представници
Наручиоца и Испоручиоца састављају и потписују, а отпремницу потврђује
потписом овлашћени представник Наручиоца.
Наручилац је дужан да предмет набанке прегледа и да саопшти примедбе
продавцу у погледу видљивих недостатака. Овлашћени представник Наручиоца

страна 39 од 47

има право да одбије пријем добара које не одговарају Понуди. Уколико се утврди
постојање недостатака Испоручилац је дужан да их отклони одмах, а најкасније у
року од 7 дана .
До предаје ствари Наручиоцу ризик случајне пропасти или оштећења ствари
сноси Испоручилац, а са предајом ризик прелази на Наручиоца.
Наручилац се обавезује да одреди овлашћено лице које ће обављати
контролу испорученог добра, отпремница и друге неопходне документације, и о
томе писмено извести Испоручиоца у року од 3 (три) дана од дана потписивања
овог Уговора од стране уговорних страна.
Квалитет добара
Члан 6.
За квалитет добара гарантује и одговара Испоручилац, који Наручиоцу
гарантује да купљена добра потпуно одговарају свим техничким описима,
карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације
Наручиоца и Понуди.
Испоручилац је у обавези да, приликом испоруке добара, преда Наручиоцу
пратећу техничку документацију.
Испоручилац даје гаранцију на квалитет испоручених добара, који су
предмет овог Уговора, уз гарантни рок који износи најмање _____________
(словима: _____________) месеци од дана примопредаје добара.
Испоручилац је дужан да у гарантном року, на писани захтев Наручиоца, о
свом трошку отклони све недостатке узроковане испоруком добра, као и све
скривене мане које нису могле да уоче приликом примопредаје (укључујући све
трошкове потребне за отклањање недостатака). На испорученом добру на којем су
уочени наведени недостаци утврђује се нови гарантни рок из става 3 овог члана.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 7.
Испоручилац
је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда
бланко сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за
отклањање недостатака у гарантном року и то:
Испоручилац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у
корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која
треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с тим
да евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у
гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком
доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног
рока.
Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у
гарантном року уколико испоручилац на писани позив Наручиоца не отпочне са
отклањањем недостатака , у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца.
У том случају Наручилац може ангажовати другог Испоручиоца и недостатке
отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг
привредника.
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Уговорна казна због кашњења у испоруци
Члан 8.
Уколико Испоручилац у уговореном року не испоручи предмет овог уговора,
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% од
вредности неиспоручене количине предмета овог уговора без ПДВ-а, с тим да
укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупно уговорене вредности без
ПДВ-а.
Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну
казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора
саопшти Испоручиоцу да задржава право на уговорну казну и под условом да до
закашњења није дошло због узрока за који Испоручилац не одговара.
Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава
уговорна казна, док се бланко сопствена меница за добро извршење посла
наплаћује под условима из члана 7. овог Уговора.
Раскид уговора
Члан 9.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом
да друга страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене
опомене да не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из
исте опомене.
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену,
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.
Остале одредбе
Члан 10.
Испоручилац је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује
Наручиоцу или трећим лицима извршењем обавезе из члана 2. овог Уговора.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима и одредбе других позитивноправних прописа, обзиром
на предмет Уговора.
Члан 12.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно, а у случају
спора надлежани Суд.
Члан 13.
Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим
потписима, a ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА:
директор
др Дејан Давидовић,проф.
___________________

ЗА

ИСПОРУЧИОЦА:

________________________
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ПАРТИЈА 2 ВТШ Београд
МОДЕЛ
УГОВОРА О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
Закључен дана

2018. године између:

1. Високе туристичке школе, улица Бул. Зорана Ђинђића 152а, 11070
Нови Београд, ПИБ: 104266365, Матични број: 17642162, коју заступа директор др
Зоран Миленковић, проф. (у даљем тексту Наручилац) и
2. __________________________________, ПИБ: ___________, Матични
број: _____________, коју заступа _____________ (у даљем тексту Испоручилац).
Опционо: чланови групе
1.
___________________________________________________________________;
2.
____________________________________________________________________;
3.
____________________________________________________________________.
(у дата поља, унети податке за учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач
не наступа самостално)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/15) спровео
поступак јавне набавке добара – обједињена набавка опреме Erasmus+
„Lands“ бр.П1./2/2018.
 да је Понуђач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2018. године
(биће преузето из понуде), која се налази у прилогу уговора и саставни је
део уговора;
 да понуда Понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
 да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на
основу Одлуке о додели уговора број _______ од ____.____. 2018. године и
усвојене понуде број _____ од ____.____. 2018. године, изабрао
најповољнијег понуђача предметних добара.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет уговора је набавка ________опреме , у свему према понуди
Испоручиоца
бр. ________________ од ____.____.2018. године и техничкој
спецификацији предметних добара који чине саставни део овог уговора.
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Испоручилац наступа са подизвођачем ________________________, ул.
_________________ из ______________________ који ће делимично извршити
набавку у делу ______________________________________________________.
Уколико Испоручилац ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као
потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.
Члан 3.
Рок испоруке:
Рок испоруке опреме је___дана од закључења Уговора.
Место испоруке:
Место испоруке је пословна зграда наручиоца у Бул. Зорана Ђинђића 152а , 11070
Нови Београд
Цена и начин плаћања
Члан 4.
Укупна цена добара која представљају предмет набавке а према ценама
датим
у
обрасцу
понуде,
износи
_____________
(словима:
________________________) динара без ПДВ, а са урачунатим ПДВ-ом
________________________ (словима: ____________________________) динара.
Цена из става 1. овог члана обухвата и све трошкове везане за испоруку
предметних добара из члана 2. овог Уговора, укључујући транспортне трошкове,
монтажу као и све друге трошкови везани за реализацију уговорене набавке
добара.
У току важења Уговора цена је фиксна и не може се мењати ни по којој
основи за читаво време трајања Уговора.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу, одмах по потписивању Уговора,
доставити предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан
износ са ПДВ-ом.
На основу предрачуна Наручилац ће извршити ослобађање од ПДВ-а у
надлежном Министарству.
Потписани оверен образац потврде о пореском ослобођењу (ППО-ПДВ), ће
доставити Испоручиоцу 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.
Наручилац ће извршити плаћање опреме Испоручиоцу по окончању
испоруке и у року од 45 дана од дана пријема факуре регистрације у Централном
регистру фактура.
Квалитативни и квантитативни пријем добара
Члан 5.
Испоручилац има обавезу да најави испоруку добара најмање 24 сата пре
саме испоруке.
Приликом испоруке води се записник који овлашћени представници
Наручиоца и Испоручиоца састављају и потписују, а отпремницу потврђује
потписом овлашћени представник Наручиоца.
Наручилац је дужан да предмет набанке прегледа и да саопшти примедбе
продавцу у погледу видљивих недостатака. Овлашћени представник Наручиоца
има право да одбије пријем добара које не одговарају Понуди. Уколико се утврди
постојање недостатака Испоручилац је дужан да их отклони одмах, а најкасније у
року од 7 дана .
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До предаје ствари Наручиоцу ризик случајне пропасти или оштећења ствари
сноси Испоручилац, а са предајом ризик прелази на Наручиоца.
Наручилац се обавезује да одреди овлашћено лице које ће обављати
контролу испорученог добра, отпремница и друге неопходне документације, и о
томе писмено извести Испоручиоца у року од 3 (три) дана од дана потписивања
овог Уговора од стране уговорних страна.
Квалитет добара
Члан 6.
За квалитет добара гарантује и одговара Испоручилац, који Наручиоцу
гарантује да купљена добра потпуно одговарају свим техничким описима,
карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације
Наручиоца и Понуди.
Испоручилац је у обавези да, приликом испоруке добара, преда Наручиоцу
пратећу техничку документацију.
Испоручилац даје гаранцију на квалитет испоручених добара, који су
предмет овог Уговора, уз гарантни рок који износи најмање _____________
(словима: _____________) месеци од дана примопредаје добара.
Испоручилац је дужан да у гарантном року, на писани захтев Наручиоца, о
свом трошку отклони све недостатке узроковане испоруком добра, као и све
скривене мане које нису могле да уоче приликом примопредаје (укључујући све
трошкове потребне за отклањање недостатака). На испорученом добру на којем су
уочени наведени недостаци утврђује се нови гарантни рок из става 3 овог члана.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 7.
Испоручилац
је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда
бланко сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за
отклањање недостатака у гарантном року и то:
Испоручилац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у
корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која
треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с тим
да евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у
гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком
доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног
рока.
Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у
гарантном року уколико испоручилац на писани позив Наручиоца не отпочне са
отклањањем недостатака , у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца.
У том случају Наручилац може ангажовати другог Испоручиоца и недостатке
отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг
привредника.

страна 44 од 47

Уговорна казна због кашњења у испоруци
Члан 8.
Уколико Испоручилац у уговореном року не испоручи предмет овог уговора,
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% од
вредности неиспоручене количине предмета овог уговора без ПДВ-а, с тим да
укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупно уговорене вредности без
ПДВ-а.
Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну
казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора
саопшти Испоручиоцу да задржава право на уговорну казну и под условом да до
закашњења није дошло због узрока за који Испоручилац не одговара.
Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава
уговорна казна, док се бланко сопствена меница за добро извршење посла
наплаћује под условима из члана 7. овог Уговора.
Раскид уговора
Члан 9.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом
да друга страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене
опомене да не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из
исте опомене.
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену,
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.
Остале одредбе
Члан 10.
Испоручилац је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује
Наручиоцу или трећим лицима извршењем обавезе из члана 2. овог Уговора.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима и одредбе других позитивноправних прописа, обзиром
на предмет Уговора.
Члан 12.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно, а у случају
спора надлежани Суд.
Члан 13.
Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим
потписима, a ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА:
директор
др Зоран Миленковић,проф.
___________________

ЗА

ИСПОРУЧИОЦА:

________________________
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ПРИЛОГ 15

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ________________________________ ул. _______________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и
испред понуђача: __________________________из ______________________,
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања
понуда
за обједињену набавку бр. П1./2/2018 и предузима све радње прописане Законом
о јавним набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Дана, ____. ____. 2018. године

м.п.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања
понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре
почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању
понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.
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