Дел.број: 01-171/31-4 НМ
Датум: 24.05.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка добара:
РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА применом члана 35. став 1. тачка 1.
ЗЈН
ИЗ ТОГ РАЗЛОГА ШТО НАРУЧИЛАЦ ПОЗИВА САМО И СВЕ
ПОНУЂАЧЕ ЧИЈЕ СУ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ
10-ОПД-2017 БИЛЕ НЕПРИХВАТЉИВЕ, ДА ДОПУНЕ СВОЈЕ
ПОНУДЕ И ТАКО ИХ УЧИНЕ ПРИХВАТЉИВИМ
Јавна набавка број:
01- ППСОП- 2017
ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ Управе за јавне набавке

25. мај 2017. године
Рок за достављање понуда:
Јавно отварање понуда:

02.06.2017. године до 1000 часова
02.06.207. године у 1200 часова

мај 2017. године
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ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ САДРЖИ:

1. Општи подаци о набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду
4. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
5. Образац понуде
6. Образац изјаве о независној понуди
7. Образац трошкова припреме понуде
8. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним
набавкама
9. Техничка документација
10. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
11. Додатна питања и појашњења конкурсне документације по отвореном
поступку а која чине саставни део Позива за допуну понуда
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
(www.ftn.uns.ac.rs)
На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. став 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-ППСОП-2017 од 24.05.2017.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-171/31-3 од
24.05.2017 године, припремљен је:

ПОЗИВ
ЗА ДОПУНУ ПОНУДА
КОЈЕ СУ У ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 10-ОПД-2017,КОЈИ ЈЕ ОКОНЧАН ОДЛУКОМ О
ОБУСТАВИ ПОСТУПКА БРОЈ 01-171/25-8 ОД 10.05.2017 ОЦЕЊЕНЕ КАО
НЕПРИХВАТЉИВЕ

1.
1.1

1.2

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац:

Факултет техничких наука

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Матични број:

08067104

Назив банке:

Управа за трезор

Шифра делатности:

8542

Регистарски број:

V-22

Е-mail: ftnjn@uns.ac.rs

www.ftn.uns.ac.rs

Делатност наручиоца

Просвета - високо образовање

Подаци о врсти поступка јавне набавкe:

Преговарачки поступак применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН где наручилац
позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке
број 10-ОПД-2017 у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
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Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се

1.3

спроводи применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН јер су у отвореном поступку поднете
све неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење ДОПУНЕ понуда
упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном
поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим.
Позив за допуну понуда упућује се следећим понуђачима:

1.4

1) ТОРА КОМЕРЦ Д.о.о., Београд; адреса седишта: Београд, Водоводска
175 в.; матични број: 06435599; ПИБ: 101992105
2) ЛАМПИОН Д.О.О. Нови Сад; адреса седишта: Нови Сад, Владике
Ћирића 29; матични број: 08686661; ПИБ: 100277027
3) АПЕИРОН Д.О.О. Нови Сад; адреса седишта: Нови Сад, Павла Симића 2;
матични број: 08199779; ПИБ: 100238740
4) Смешко Д.О.О. Нови Сад; адреса седишта: Нови Сад, Суботичка 64;
матични број: 08369755; ПИБ: 100726889
5) СЗТР Арт Прес Земун; адреса седишта: Земун, Угриновачки пут бр. 75;
матични број: 60418004; ПИБ: 104685462
1.5

Предмет јавне набавке: Рекламни материјал
Контакт: Наташа Микић, службеник за јавне набавке
e-mail: ftnjn@uns.ac.rs.

2.

2.1

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: Рекламни материјал; према спецификацији која je
детаљно наведена у конкурсној документацији број 10-ОПД-2017 за отворени
поступак који је покренут Одлуком о покретању поступка број: 01-171/25-2 oд
06.04.2017

Назив и ознака из општег речника набавки: 18936000 - Торба од текстила,
22462000-Рекламни материјал
2.2
Наручилац у преговарачки поступак позива само и све понуђаче који су
учествовали у отвореном поступку
Понуда се саставља тако да се допуни и учини прихватљивим понуда коју сте
доставили у отвореном поступку јавне набавке број 10-ОПД-2017 тако што ће те
отклонити разлоге због којих је одбијена.
3.

Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних
недостатака из претходне понуде, сходно достављеној образложеној Одлуци о
обустави претходног поступка број 01-171/25-8 од 10.05.2017. године у којој су
наведени разлози за одбијање приспелих понуда.
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Разлози због којих је ваша понуда одбијена у поступку јавне набавке број
10-ОПД-2017 су следећи:

3.1

Понуда број

01-171-25-5/1

Назив, адреса и
место седишта
понуђача

ТОРА КОМЕРЦ
Д.о.о., Београд;
адреса седишта:
Београд,
Водоводска 175 в

Разлози за одбијање понуде на основу одредби члана 106.
став 1. тачке 2) Закона о јавним набавкама.
- понуђач је доставио узорак хемијске оловке у плавој боји, а
захтевано је у жутој боји, како је дефинисано конкурсном
документацијом у делу техничке спецификације.
- понуђач је доставио узорак тракице за акредитациону
фолију и USB FLESH са штампом, а захтевано је без штампе, како
је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач је доставио узорак акредитационе фолије
димензије 110x95 mm, а захтевано 100x90 m, како је дефинисано
конкурсном документацијом у делу техничке спецификације.
- понуђач је је доставио узорак шоље без картонске кутије,
како је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:

1. Оловку жуте боје, под редним бројем 10. у техничкој
спецификацији.
2. Тракицу за акредитациону фолију без штампе под редним
бројем 7. у техничкој спецификацији.
3. USB Flash без штампе, под редним бројем 9. у техничкој
спецификацији.
4. Акредитациону фолију димензија 100x90 mm, под редним
бројем 8. у техничкој спецификацији.
5. Шољу без штампе, доставити у картонској кутији, под
редним бројем 5. у техничкој спецификацији.
6. Три комада женске памучне мајице у белој боји (модел
DONNA или одговарајуће).

- понуђач је доставио узораке са штампом за: тракице за
акредитациону фолију, USB FLESH, шољу, беџ, биоразградиву
кесу, а захтевано је без штампе, како је дефинисано конкурсном
документацијом у делу техничке спецификације.
Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:

01-171-25-5/2

ЛАМПИОН Д.О.О.
Нови Сад; адреса
седишта:
Нови
Сад,
Владике
Ћирића 29

1. Тракицу за акредитациону фолију без штампе под редним
бројем 7. у техничкој спецификацији.
2. USB Flash без штампе, под редним бројем 9. у техничкој
спецификацији.
3. Шоља без штампе, под редним бројем 5. у техничкој
спецификацији.
4. Беџ без штампе, под редним бројем 1. у техничкој
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спецификацији.
5. Биоразградива кеса без штампе, под редним бројем 2. у
техничкој спецификацији.

- понуђач је није доставио узорак хемијске оловке у жутој боји,
како је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач је доставио узорак: тракице за акредитациону
фолију, USB FLESH, шољу и беџ са штампом, а захтевано је без
штампе, како је дефинисано конкурсном документацијом у делу
техничке спецификације.
- понуђач није доставио довољан број узорака за мајице и
мајице нису биле упаковане свака појединачно, како је
дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:
АПЕИРОН Д.О.О.
Нови Сад; адреса
01-171-25-5/3 седишта:
Нови
Сад,
Павла
Симића 2;

01-171-25-5/4

1. Оловку жуте боје, под редним бројем 10. у техничкој
спецификацији.
2. Тракицу за акредитациону фолију без штампе под редним
бројем 7. у техничкој спецификацији.
3. USB Flash без штампе, под редним бројем 9. у техничкој
спецификацији.
4. Шоља без штампе, под редним бројем 5. у техничкој
спецификацији.
5. Беџ без штампе, под редним бројем 1. у техничкој
спецификацији.
6. Три комада женске памучне мајице у белој боји (модел
DONNA или одговарајуће).
7. Један комад мушке памучне мајице у белој боји (модел
MASTER или одговарајуће).
8.Све мајице(укупно 17 комада) морају бити упаковане у
најлонску фолију

- понуђач није доставио узорак хемијске оловке у жутој боји, како
је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач је доставио: тракице за акредитациону фолију,
USB FLESH и шољу са штампом, а захтевано је без штампе, како
је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
Смешко
Д.О.О.
- понуђач је доставио узорак беџева већих од димензија
Нови Сад; адреса Ø36 mm, како је дефинисано конкурсном документацијом у делу
седишта:
Нови техничке спецификације.
Сад, Суботичка 64;
- понуђач је доставио узорак шоље без картонске кутије,
како је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач није доставио узорак: акредитационе фолије,
конференцијске торбе као ни довољан број мајица, како је
дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
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Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:

1. Оловку жуте боје, под редним бројем 10. у техничкој
спецификацији.
2. Тракицу за акредитациону фолију без штампе под редним
бројем 7. у техничкој спецификацији.
3. USB Flash без штампе, под редним бројем 9. у техничкој
спецификацији.
4. Шоља без штампе, под редним бројем 5. у техничкој
спецификацији.
5. Беџ пречника фи 36, без штампе, под редним бројем 1. у
техничкој спецификацији
6. Шољу без штампе, доставити у картонској кутији, под
редним бројем 5. у техничкој спецификацији.
7. Акредитациону фолију, под редним бројем 8, у техничкој
спецификацији
8. Конференцијску торбу без штампе, под редним бројем 6, у
техничкој спецификацији.
9. Један комад памучна мајица у белој боји (модел BASIC или
одговарајуће).
10. Три комада женске памучне мајице у белој боји (модел
DONNA или одговарајуће).
11. Три комада мушке памучне мајице у белој боји (модел
MASTER или одговарајуће).
12. Jeдан комад женске поло памучне мајице кратких рукава
киви-зелене боје (модел SUNNY или одговарајуће).
13. Jeдан комад мушке поло памучне мајице кратких рукава
киви-зелене боје (модел AZZURRO или одговарајуће).

- понуђач није доставио довољан број узорака за мајице.
Мајице нису биле упаковане свака појединачно, како је
дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
СЗТР Арт Прес спецификације.
Земун;
адреса Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:
1. Два комада женске памучне мајице у белој боји (модел
01-171-25-5/5 седишта:
Земун,
DONNA или одговарајуће).
Угриновачки
пут
2. Све мајице(укупно 17 комада) морају бити упаковане у
бр. 75;

најлонску фолију.

Сви услови и захтеви наручиоца који су дефинисани овим позивом,
дефинисани су по ЈН бр. 10-ОПД-2017
Понуђени услови из обрасца понуде не могу бити неповољнији по Наручиоца
него што су понуђени у понуди по ЈН бр. 10-ОПД-2017
Наручилац прихвата све доказе из понуде и конкурсне документације – јавна
набавка број 10-ОПД-2017 који су му признати као исправни и позива
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понуђача да достави недостајуће и неодговарајуће доказе које није доставио,
што је констатовано Одлуком бр. 01-171/25-8 од 10.05.2017. године

Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину
подношења пуномоћја за учешће у отварању понуда, као и пуномоћја за
преговарање.

3.2

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 02.06.2017. године до 10:00 часова.


Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у
12:00 часова у просторијама Факултета техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића број 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара: Рекламни
материјал, ЈН БР. 01-ППСОП-2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је у обавези да,
уз понуду, достави тражене узорке за све производе наведене у техничком делу
конкурсне документације. Узорци морају бити запаковани у непровидне пакете
са назнаком: ''Узорци за јавну набавку - Рекламни материјал - 01-ППСОП-2017
Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за
заступање.
Поступак преговарања ће се обавити након поступка отварања понуда, дана
02.06.2017.године у 12:00 часова.
У поступак преговарања укључују се понуђачи чије понуде су
благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне
недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих
понуда из претходног поступка и поднели прихватљиве понуде!
Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да
приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.

3.3

Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети у року од
25 дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити објављена на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од
дана њеног доношења.

4.

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА

Елемент преговарања: понуђена цена
Начин преговарања:
Након отварања поднетих понуда, комисија за јавну набавку ће извршити
преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости. Почетном
понудом се сматра укупна понуђена цена из поднете понуде. Понуђена цена у
преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно
спроведеном отвореном поступку.
Поступак преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања



Факултет техничких наука / Конкурсна документација за ЈН 01-ППСОП-2017

8 од 41

поступка отварања понуда, са овлашћеним представницима понуђача. Комисија ће
позвати овлашћене представнике понуђача да се, у временском року од 60 минута
писано изјасне тако што ће попунити Образац понуде Табеле а) и б), потписати се и
попунити место и датум, без обавезе оверавања печатом, исти предати у затвореној
коверти комисији.
Понуђене, уписане цене из Обрасца понуде из табеле а) и б) након
једног круга биће коначне.
Комисија ће на лицу места прочитати податке из Обрасца понуде и
извршити анализу исправности обрасца понуда.
Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од
стране законског заступника понуђача.
Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником
понуђача, писаним изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања
(цени) применом једног круга уз вођење записника о преговарању у који се уноси сваки
елемент преговарања.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Факултет техничких наука / Конкурсна документација за ЈН 01-ППСОП-2017

9 од 41

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.

Првобитно одређени услови за учешће у поступку јавне набавке и начин
доказивања испуњености услова, као ни техничке спецификације и критеријуми за
избор најповољније понуде, остају непромењени, односно сви захтеви Наручиоца из
отвореног поступка остају непромењени.
Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у претходном
поступку.
3.1. Начин подношења допуне понуде
 Допуна понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из
Позива за допуну понуде и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњенаоткуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране
овлашћеног лица понуђача.
 Понуђач који је у отвореном поступку понуду поднео самостално, нема
могућност да у преговарачком поступку, у којем су понуђачи позвани само да
допуне своје понуде, иступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду,
односно мења начин подношења понуде. Понуђач не може да учини промену
свог статуса.
 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације,
дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су
потписале образац понуде и печат понуђача.
 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
 Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тракомспиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити,
одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно
не оштете листови или печат.
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
Понуђач је у обавези да, уз понуду, достави тражене узорке за све производе
наведене у техничком делу конкурсне документације. Узорци морају бити
запаковани у непровидне пакете са назнаком: ''Узорци за јавну набавку Рекламни материјал - 01-ППСОП-2017. на адресу наручиоца, Универзитет у
Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр.
6,

 На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и
телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 02.06.2017. године до 10:00 часова.
 Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у



12:00 часова у просторијама Факултета техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића број 6, кула, канцеларија 306.
Наручилац ће све неблаговремене понуде, након окончања поступка отварања
понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је
поднета неблаговремено.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
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5.1

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду.
Битни недостаци понуде – наручилац ће одбити понуду сходно чл.106.ЗЈН

Понуђач је у обавези да достави :

. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то достављањем:
- узорака за све производе наведене у техничком делу конкурсне документације



Понуда уз коју нису достављени узорци, биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач је у обавези да достави тражене узорке како би наручилац утврдио
захтеване техничке карактеристике дефинисане у конкурсној документацији за
тражене узорке. Уколико достављени узорци нису захтеваних техничких
карактеристика, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. Узорке изабраног
понуђача Наручилац ће задржати до коначне реализације уговора. Узорке осталих
понуђача Наручилац ће задржати до окончања поступка, после чега ће их вратити
понуђачима.
Нов попуњен образац понуде коју је поднео и у претходном поступку као и
све тражене доказе
из овог Позива како би своју понуду учинио
прихватљивом; Сви остали услови остају како су дефинисани конкурсном
документацијом у отвореном поступку број 10-ОПД-2017.

Наручилац у преговарачки поступак позива само и све понуђаче који су учествовали у
отвореном поступку бр. 10-ОПД-2017
Понуда се саставља тако да се допуни и учини прихватљивим понуда коју сте
доставили у отвореном поступку јавне набавке број 10-ОПД-2017 тако што ће те
отклонити разлоге због којих је одбијена.
5.2

Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних
недостатака из претходне понуде, сходно достављеној образложеној Одлуци о
обустави претходног поступка број 01-171/25-8 од 10.05.2017. у којој су
наведени разлози за одбијање приспелих понуда.
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5.3

Разлози због којих је ваша понуда одбијена у поступку јавне
набавке број 10-ОПД-2017 су следећи:

Понуда број

01-171-25-5/1

Назив, адреса и
место седишта
понуђача

ТОРА КОМЕРЦ
Д.о.о., Београд;
адреса седишта:
Београд,
Водоводска 175 в

Разлози за одбијање понуде на основу одредби члана 106.
став 1. тачке 2) Закона о јавним набавкама.
- понуђач је доставио узорак хемијске оловке у плавој боји, а
захтевано је у жутој боји, како је дефинисано конкурсном
документацијом у делу техничке спецификације.
- понуђач је доставио узорак тракице за акредитациону
фолију и USB FLESH са штампом, а захтевано је без штампе, како
је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач је доставио узорак акредитационе фолије
димензије 110x95 mm, а захтевано 100x90 m, како је дефинисано
конкурсном документацијом у делу техничке спецификације.
- понуђач је је доставио узорак шоље без картонске кутије,
како је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:

7. Оловку жуте боје, под редним бројем 10. у техничкој
спецификацији.
8. Тракицу за акредитациону фолију без штампе под редним
бројем 7. у техничкој спецификацији.
9. USB Flash без штампе, под редним бројем 9. у техничкој
спецификацији.
10. Акредитациону фолију димензија 100x90 mm, под редним
бројем 8. у техничкој спецификацији.
11. Шољу без штампе, доставити у картонској кутији, под
редним бројем 5. у техничкој спецификацији.
12. Три комада женске памучне мајице у белој боји (модел
DONNA или одговарајуће).

- понуђач је доставио узораке са штампом за: тракице за
акредитациону фолију, USB FLESH, шољу, беџ, биоразградиву
кесу, а захтевано је без штампе, како је дефинисано конкурсном
документацијом у делу техничке спецификације.
Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:

01-171-25-5/2

ЛАМПИОН Д.О.О.
Нови Сад; адреса
седишта:
Нови
Сад,
Владике
Ћирића 29

6. Тракицу за акредитациону фолију без штампе под редним
бројем 7. у техничкој спецификацији.
7. USB Flash без штампе, под редним бројем 9. у техничкој
спецификацији.
8. Шоља без штампе, под редним бројем 5. у техничкој
спецификацији.
9. Беџ без штампе, под редним бројем 1. у техничкој
спецификацији.
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10. Биоразградива кеса без штампе, под редним бројем 2. у
техничкој спецификацији.

- понуђач је није доставио узорак хемијске оловке у жутој боји,
како је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач је доставио узорак: тракице за акредитациону
фолију, USB FLESH, шољу и беџ са штампом, а захтевано је без
штампе, како је дефинисано конкурсном документацијом у делу
техничке спецификације.
- понуђач није доставио довољан број узорака за мајице и
мајице нису биле упаковане свака појединачно, како је
дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:
АПЕИРОН Д.О.О.
Нови Сад; адреса
01-171-25-5/3 седишта:
Нови
Сад,
Павла
Симића 2;

01-171-25-5/4

8. Оловку жуте боје, под редним бројем 10. у техничкој
спецификацији.
9. Тракицу за акредитациону фолију без штампе под редним
бројем 7. у техничкој спецификацији.
10. USB Flash без штампе, под редним бројем 9. у техничкој
спецификацији.
11. Шоља без штампе, под редним бројем 5. у техничкој
спецификацији.
12. Беџ без штампе, под редним бројем 1. у техничкој
спецификацији.
13. Три комада женске памучне мајице у белој боји (модел
DONNA или одговарајуће).
14. Један комад мушке памучне мајице у белој боји (модел
MASTER или одговарајуће).
8.Све мајице(укупно 17 комада) морају бити упаковане у
најлонску фолију

- понуђач није доставио узорак хемијске оловке у жутој боји, како
је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач је доставио: тракице за акредитациону фолију,
USB FLESH и шољу са штампом, а захтевано је без штампе, како
је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач је доставио узорак беџева већих од димензија
Смешко
Д.О.О.
Ø36
mm,
како је дефинисано конкурсном документацијом у делу
Нови Сад; адреса
техничке
спецификације.
седишта:
Нови
- понуђач је доставио узорак шоље без картонске кутије,
Сад, Суботичка 64;
како је дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
- понуђач није доставио узорак: акредитационе фолије,
конференцијске торбе као ни довољан број мајица, како је
дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
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Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:

14. Оловку жуте боје, под редним бројем 10. у техничкој
спецификацији.
15. Тракицу за акредитациону фолију без штампе под редним
бројем 7. у техничкој спецификацији.
16. USB Flash без штампе, под редним бројем 9. у техничкој
спецификацији.
17. Шоља без штампе, под редним бројем 5. у техничкој
спецификацији.
18. Беџ пречника фи 36, без штампе, под редним бројем 1. у
техничкој спецификацији
19. Шољу без штампе, доставити у картонској кутији, под
редним бројем 5. у техничкој спецификацији.
20. Акредитациону фолију, под редним бројем 8, у техничкој
спецификацији
21. Конференцијску торбу без штампе, под редним бројем 6, у
техничкој спецификацији.
22. Један комад памучна мајица у белој боји (модел BASIC или
одговарајуће).
23. Три комада женске памучне мајице у белој боји (модел
DONNA или одговарајуће).
24. Три комада мушке памучне мајице у белој боји (модел
MASTER или одговарајуће).
25. Jeдан комад женске поло памучне мајице кратких рукава
киви-зелене боје (модел SUNNY или одговарајуће).
26. Jeдан комад мушке поло памучне мајице кратких рукава
киви-зелене боје (модел AZZURRO или одговарајуће).

- понуђач није доставио довољан број узорака за мајице.
Мајице нису биле упаковане свака појединачно, како је
дефинисано конкурсном документацијом у делу техничке
СЗТР Арт Прес спецификације.
Земун;
адреса Доказ (узорке) које понуђач треба да достави:
3. Два комада женске памучне мајице у белој боји (модел
01-171-25-5/5 седишта:
Земун,
DONNA или одговарајуће).
Угриновачки
пут
4. Све мајице(укупно 17 комада) морају бити упаковане у
бр. 75;

најлонску фолију.

Сви услови и захтеви наручиоца који су дефинисани овим позивом,
дефинисани су по ЈН бр. 10-ОПД-2017
Понуђени услови из обрасца понуде ( цена, начин плаћања,) не могу бити
неповољнији по Наручиоца него што су понуђени у понуди по ЈН бр. 10-ОПД2017
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Наручилац прихвата све доказе из понуде и конкурсне документације – јавна
набавка број 10-ОПД-2017 који су му признати као исправни и позива
понуђача да достави недостајуће доказе које није доставио, што је
констатовано Одлуком бр. 01-171/25-8 од 10.05.2017.
Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину
подношења пуномоћја за учешће у отварању понуда, као и пуномоћја за
преговарање.

5.4

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 02.06.2017. године до 10:00 часова.


Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у
12:00 часова у просторијама Факултета техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића број 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара: Рекламни
материјал, ЈН БР. 01-ППСОП-2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је у обавези да,
уз понуду, достави тражене узорке за све производе наведене у техничком делу
конкурсне документације. Узорци морају бити запаковани у непровидне пакете
са назнаком: ''Узорци за јавну набавку - Рекламни материјал - 01-ППСОП-2017
Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за
заступање.
Поступак преговарања ће се обавити након поступка отварања понуда, дана
02.06.2017.године у 12:00 часова.
У поступак преговарања укључују се понуђачи чије понуде су
благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне
недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих
понуда из претходног поступка и поднели прихватљиве понуде!
Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да
приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.

5.5

Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети у року од
25 дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити објављена на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од
дана њеног доношења.

6.

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА

6.1. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Елемент преговарања: понуђена цена
Начин преговарања:
Након отварања поднетих понуда, комисија за јавну набавку ће извршити
преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости. Почетном
понудом се сматра укупна понуђена цена из поднете понуде. Понуђена цена у
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преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно
спроведеном отвореном поступку.
Поступак преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања
поступка отварања понуда, са овлашћеним представницима понуђача. Комисија ће
позвати овлашћене представнике понуђача да се, у временском року од 60 минута
писано изјасне тако што ће попунити Образац понуде Табеле а) и б), потписати се и
попунити место и датум, без обавезе оверавања печатом, исти предати у затвореној
коверти комисији.
Понуђене, уписане цене из Обрасца понуде из табеле а) и б) након
једног круга биће коначне.
Комисија ће на лицу места прочитати податке из Обрасца понуде и
извршити анализу исправности обрасца понуда.
Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од
стране законског заступника понуђача.
Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником
понуђача, писаним изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања
(цени) применом једног круга уз вођење записника о преговарању у који се уноси сваки
елемент преговарања.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара
- Рекламни материјал ЈН бр. 01-ППСОП-2017
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

Интернет страница на којој су докази
из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико
се не достављају уз понуду):
Понуђач је уписан у регистар
понуђача:

ДА

НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: Понуђач заокружује начин подношења понуде и попуњава табелу
под 3) подаци о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,
односно табелу под 4) подаци о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има више од једног подизвођача потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака и попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:
Адреса:

у

заједничкој

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:
Адреса:

у

заједничкој

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
a) Табела понуде са укупном ценом и основним елементима понуде:
Елементи понуде

Попуњава понуђач

Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:
(минимум 15 дана од дана испоруке и
испостављања рачуна)
Рок важења понуде:
(минимум 60 дана од дана отварања понуда)
Место испоруке: (ФТН, Трг Доситеја Обрадовића 6, Магацин ФТН,
021-485-2061 или 021-485-2270
б) Табела понуде са јединичним ценама
Р.
бро
ј
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назив производа

Беџеви
Биоразградива кеса
Хемијске оловке
Мајице под а) Женске
Мајице под а) Мушке
Мајице под б)
Мајице под в) Женске
Мајице под в) Мушке

Јед.
мере

Колич
ина

Ком

2000

Ком
Ком
ком
Ком
Ком
Ком
Ком

2750
2750
60
40
2750
400
500

Јединичн
а цена
без
ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВом

Укупна
цена
без ПДВ-а

ПOНУЂAЧ
________________________________
_____________________________
(Meстo и дaтум)
(пoтпис oдгoвoрнoг лицa)
M.П.пeчaт пoнуђaчa
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Р.
бро
ј

Назив производа

9.

Мајице под г) Женске

10.

Мајице под г) Мушке

11.

Мајице под д) Женске

12.

Мајице под д) Мушке

13.

Мајице под ђ) Мушке

14.

Мајице под ђ) Женске

15.

Мајице под е) Мушке

16.

Мајице под е) Женске

17.

Мајице под ж) Мушке

18.

Мајице под ж) Женске

19.

Шоље

20.

Конференцијске торбе
Тракице за
акредитационом
фолијом

21.
22.

Акредитациона фолија

23.

USB flash Меморија

24.

Пластична хем.оловка

25.

Женске памучне
мајице

26.

Mушке памучне мајице

Јед.
мере

Колич
ина

Ком

50

Ком

50

Ком

50

ком

50

Ком

11

Ком

11

Ком

40

ком

10

Ком

30

Ком

20

Ком

300

Ком

100

Ком

100

Ком

100

Ком

300

Ком

100

Ком

150

Ком

250

Јединичн
а цена
без
ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВом

Укупна
цена
без ПДВ-а

ПOНУЂAЧ
________________________________
_____________________________
(Meстo и дaтум)
(пoтпис oдгoвoрнoг лицa)
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ-ОБРАЗАЦ БРОЈ 2

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке: Рекламни материјал, ЈН бр. 01-ППСОП-2017
, 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, наручилац 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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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - ОБРАЗАЦ
БРОЈ 3
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12 и 68/2015), а сходно члану 6. став 1. тачка 9.)
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник
РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку: Рекламни материјал, ЈН бр. 01-ППСОП-2017, и то:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У ДИНАРИМА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из
разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 68/2015).
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ОБРАЗАЦ БРОЈ 4

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/2012 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке: Рекламни материјал, ЈН бр. 01-ППСОП2017, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде.

ПОНУЂАЧ
М.П. ___________________________
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- ОБРАЗАЦ БРОЈ 5

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
2 1 0 0 0 Н О В И С А Д , Тр г Д о с и т е ј а О б р а д о в и ћ а 6

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1. Беџеви
За потребе промотивне камапање Факултета техничких наука потребно је поручити 2000
комада рекламних беџева на којима ће бити одштампани мотиви уписне камање (највише 4 различита
дизајна).
● Димензија беџа: пречник fi36
●

Беџеви треба да имају металне контрукције

●

Беџеви морају имати сигурносне игле на полеђини

●

Беџеви требају бити мат пластификације

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ: Добављач треба да врши софтверску анализу боја и слике и прилагоди је
жељеним материјалима на којима се штампа тако да се добија максимална визуелна
дефиниција слике са додатним визуелним ефектима. Такође од добављача се тражи могућност
штампе у пуном колору у високој резолуцији. Добављач мора да на лагеру има увек довољну
количину беџева да може да одговори у року од 5 дана на захтев. Пре испоруке, добављач
треба да уради узорак како би се проверио квалитет штампе. Узорак мора бити идентичан
касније испорученим беџевима. Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак како би се
проверио квалитет. Узорак мора бити идентичан касније испорученим беџевима.
2. Биоразградива кеса
За потребе промотивне камапање Факултета техничких наука потребно је поручити штампање 2750
комада биоразградивих кеса на којима ће бити одштампан мотив камање.
Опис торбе:
● Биоразградива кеса за поклон у више боја
● Тежина: 23 г
● Димензије: 33x41cm
● Састав: полипропилен
● Сито штампа
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ: Добављач треба да врши софтверску анализу боја и слике и прилагоди је
жељеним материјалима на којима се штампа тако да се добија максимална визуелна
дефиниција слике са додатним визуелним ефектима. Такође од добављача се тражи могућност
штампе у пуном колору у високој резолуцији. Добављач мора да на лагеру има увек довољну
количину материјала да може да одговори у року од 5 дана на захтев. Понуђач је дужан да уз
понуду достави узорак како би се проверио квалитет. Узорак мора бити идентичан касније
испорученим кесама.
Пре испоруке, добављач треба да уради узорак како би се проверио квалитет штампе. Узорак
мора бити идентичан касније испорученим торбама.
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3. Хемијске оловке
За потребе промотивне кампање Факултета техничких наука потребно је поручити 2750 комада
рекламних хемијских оловака у више боја на којима ће бити одштампан сајт или назив факултета.
Опис:
●

Пластична хемијска оловка, плаво мастило

●

Димензија хемијске оловке: пречник 1cm; дужина 13,7 cm

●

Хемијска оловка треба да буде двобојна: клипса, притискач и један део тела оловке у једној
боји а други део тела оловке у белој боји.

●

Више боја (наранџаста, црвена, тамно плава, светло плава, роза, љубичаста, минт, зелена,
жута)

●

Штампа на оловци треба да буде у боји оловке или другој видљивој боји.

●

Изглед хемијске оловке као на фотографији која следи:

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ:
Добављач мора да на лагеру има увек довољну количину хемијских оловака да може да
одговори у року од 5 дана на захтев.
Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак како би се проверио квалитет. Узорак мора бити
идентичан касније испорученим хемијским оловкама.

4. Мајице
(a)

За потребе промотивне кампање Факултета техничких наука потребно је поручити 100
поло мајица дугих рукава са штампом.


Женска поло памучна мајица: дуги рукав, благо струкирана, шивена са стране,
четири дугмета у боји мајице (са резервним дугметом), сировински састав: 100%
памук; материјал: пике (ткање подсећа на саће), оковратник ојачан траком,
тежина: 200г/м2, 60 комада, мајице у више боја са штампом на једној страни
(величина штампе зависи од мотива али до сада штампа није била већа од А4
формата). Модел мајице LINDA или одговарајући. Потребне величине мајица: S,
M, L, XL и XXL.

Факултет техничких наука / Конкурсна документација за ЈН 01-ППСОП-2017

25 од 41



Мушке поло памучне мајице: дуги рукав, шивена са стране, са еластичним
ранфлама на рукавима, три дугмета у боји мајице (са резервним дугметом)
сировински састав: 100% памук; материјал: пике (ткање подсећа на саће),
оковратник ојачан траком, тежина: 200г/м2, 40 комада, мајице у више боја са
штампом на једној страни (величина штампе зависи од мотива али до сада
штампа није била већа од А4 формата). Модел мајице GATOR или одговарајући.
Потребне величине мајица: S, M, L, XL, XXL и 3XL.

Изглед материјала:

б) За потребе уписа студената у школску 2017/2018. годину потребно је поручити
штампање 2750 комада белих памучних мајица (модел BASIC или одговарајући) на
којима ће бити одштампана порука «ГЕНЕРАЦИЈА 2017» на предњој страни (величина
овог натписа није већа од величине А4 формата) као и лого и сајт Факултета на позадини
мајице у пределу испод врата (величина овог натписа је размере око 8*10 cm).


Мушке памучне мајице: кратки рукав, шивена из тубе, дупли спољни штеп на паспулу
и рендеру, оковратник ојачан траком, састав: 100% памук, материјал: сингл, 130г/м2,
2750 комада, у белој боји са обостраном једнобојном штампом. Добављач треба на
лагеру да има мајице свих величина: S, M, L, XL, XXL, 3XL и величине треба да
одговарају следећим димензијама (дозвољено одступање +- 5%):

S

M

L

XL

XXL

3XL

A (ширина

50

53

56

59

62

65

мајице)
B (дужина
мајице)

69

72

74

76

78

81

в) Потребно је обезбедити мајице за све запослене који ће радити на упису (дежурство,
преглед задатака...) и за ту потребу треба да обезбедимо 900 мајица на којима ће бити
одштампан лого факултета и слоган у складу са кампањом. Време набавке је јун 2017.

 Женске памучне мајице: кратки рукав, благо струкирана, шивена са стране, дупли
спољни штеп на паспулу и рендеру, оковратник ојачан траком. Састав: 100% памук,
материјал: сингл, 150г/м2, 400 комада, мајице у више боја са обостраном једнобојном
штампом. На предњој страни мајице је мотив кампање (величина штампе зависи од
мотива али до сада штампа није била већа од А4 формата) а позади испод врата штама
се лого и сајт Факултета у размери око 8*10 cm). Модел мајице DONNA или одговарајући.
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Добављач треба на лагеру да има мајице у више боја и свих величина: S, M, L, XL, XXL и
величине мајице треба да одговарају следећим димензијама (дозвољено одступање +5%):

A (ширина

S
42

M
44

L
47

XL
50

XXL
53

60

62

64

66

68

мајице)

B (дужина
мајице)

 Мушке памучне мајице: кратки рукав, шивена из тубе, дупли спољни штеп на паспулу
и рендеру, ојачана траком дуж врата и дуплим штепом дуж рамена. Састав: 100% памук,
материјал: сингл, 150г/м2, 500 комада, мајице у више боја са обостраном једнобојном
шампом. На предњој страни мајице је мотив кампање (величина штампе зависи од мотива
али до сада штампа није била већа од А4 формата) а позади испод врата штама се лого и
сајт Факултета у размери око 8*10 cm). Модел мајице MASTER или одговарајући.
Добављач треба на лагеру да има мајице у више боја и свих величина: S, M, L, XL, XXL,
3XL. Величина мајице треба да одговара следећим димензијама (дозвољено одступање +5%):

А (ширина

S
50

M
53

L
56

XL
59

XXL
62

3XL
65

69

72

74

76

78

81

мајице)

B (дужина
мајице)

г) За потребе Департмана за ГРИД потребно је поручити 100 поло мајица кратких
рукава са штампом.
 Женска поло памучна мајица: кратки рукав, благо струкирана, шивена са стране,
четири дугмета у боји мајице (са резервним дугметом), сировински састав: 100% памук;
материјал: пике (ткање подсећа на саће), оковратник ојачан траком, дупли штеп дуж
рамена, тежина: 180г/м2, 50 комада, мајице у тегет боји са штампом на једној страни
(максимална величина штампе А5 формат). Модел мајице SUNNY или одговарајући.
Потребне величине мајица: S, M, L, XL и XXL.
 Мушке поло памучне мајице: кратки рукав, шивена са стране, три дугмета у боји
мајице (са резервним дугметом) сировински састав: 100% памук; материјал: пике (ткање
подсећа на саће), оковратник ојачан траком, дупли штеп дуж рамена, тежина: 180г/м2, 50
комада, мајице у тегет боји са штампом на једној страни (максимална величина штампе
А5 формат). Модел мајице AZZURRO или одговарајући. Потребне величине мајица: S, M,
L, XL, XXL и 3XL.
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Изглед материјала:

д). За потребе Департмана за ГРИД потребно је поручити 100 памучних мајица кратких
рукава са штампом.
 Женске памучне мајице: кратки рукав, благо струкирана, шивена са стране, дупли
спољни штеп на паспулу и рендеру, оковратник ојачан траком. Састав: 100% памук,
материјал: сингл, 150г/м2, 50 комада, мајице у белој боји са једностраном једнобојном
штампом. На предњој страни мајице је мотив кампање (величина штампе зависи од
мотива али максимално А5 формата). Модел мајице DONNA или одговарајући. Добављач
треба на лагеру да има мајице у више боја и свих величина: S, M, L, XL, XXL и величине
мајице треба да одговарају следећим димензијама (дозвољено одступање +- 5%):

A (ширина
мајице)
B (дужина
мајице)

S
42

M
44

L
47

XL
50

XXL
53

60

62

64

66

68

 Мушке памучне мајице: кратки рукав, шивена из тубе, дупли спољни штеп на паспулу и
рендеру, ојачана траком дуж врата и дуплим штепом дуж рамена. Састав: 100% памук,
материјал: сингл, 150г/м2, 50 комада, мајице у белој боји са обостраном једнобојном
шампом. На предњој страни мајице је мотив кампање (величина штампе зависи од
мотива али максимално А5 формата). Модел мајице MASTER или одговарајући.
Добављач треба на лагеру да има мајице у више боја и свих величина: S, M, L, XL, XXL,
3XL. Величина мајице треба да одговара следећим димензијама (дозвољено одступање
+- 5%):

А (ширина

S
50

M
53

L
56

XL
59

XXL
62

3XL
65

69

72

74

76

78

81

мајице)

B (дужина
мајице)

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ: Добављач треба да врши софтверску анализу боја и слике и прилагоди је
жељеним материјалима на којима се штампа тако да се добија максимална визуелна
дефиниција слике са додатним визуелним ефектима. Такође од добављача се тражи могућност
штампе у пуном колору у високој резолуцији са минималним растером од 90 lpi. Добављач
мора да на лагеру има увек довољну количину материјала да може да одговори у року од 7
дана на захтев и да у истом року може да врши аплицирање на разноврсне материјале и облике
у зависности од потреба.
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Ђ) Reklamni materijal

 Muška polo majca sa kragnom, kratkih rukava, različitih veličina (od S do 3XL), kivi zelena,
sa vezom (znak konferencije: ICET 2017) na prednjoj strani. Boja veza i veličina po dogovoru
nakon potpisivanja ugovora. Osnovne karakteristike:
 sastav 100% pamuk
 tip pamuka pike,
 površinska masa minimalno 180g/m2,
 šivena sa strane,
 dugme u boji majce,
 ojačanje trakom duž vrata,
 rezervno dugme,
 izgled pamuka pike:

Broj komada: 11 (jedanaest)
 Ženska polo majca sa kragnom, kratkih rukava, različitih veličina (od S do 3XL), boja kivi
zelena, sa vezom (znak konferencije: ICET 2017) na prednjoj strani. Boja veza i veličina po
dogovoru nakon potpisivanja ugovora. Osnovne karakteristike:
 sastav 100% pamuk,
 tip pamuka pike,
 blago strukirana,
 površinska masa minimalno 180g/m2,
 šivena sa strane,
 dugme u boji majce,
 ojačanje trakom duž vrata,
 rezervno dugme,
 izgled pamuka pike:

Broj komada: 11 (jedanaest)

Е) Pamučna majca sa jednobojnom dvostranom štampom (prednja i zadnja strana majce), kratkih
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rukava, različitih veličina (od S do 3XL) koja se dogovara po potpisivanju ugovora, sledećih
karakteristika:
 sastav 100% pamuk tip single,
 bela boja,
 površinska masa minimalno 150g/m2,
 šivena iz tube,
 dupli spoljni štep na paspulu i rendelu,
 ojačana trakom duž vrata i duplim štepom duž ramena,
 rezervno dugme,
 izgled štampe sa prednje strane (dimenzija oko 30mm x 100mm) i zadnje strane (dimenzija
oko 60mm x 200mm) muške i ženske majce u jednoj boji:

CRESPQ
Broj komada: 40 (četrdeset) muških i 10 (deset) ženskih
NAPOMENA: Zahtevane minimalne dimenzije pamučnih majci datih po veličini, izražene u
cm uz dozvoljeno odstupanje ±5%:

Ж) Pamučna majca sa višebojnom dvostranom štampom (prednja i zadnja strana majce),
jednostrana, kratkih rukava, različitih veličina (od S do 3XL) koja se dogovara po potpisivanju
ugovora, sledećih karakteristika:
 sastav 100% pamuk tip single,
 bela boja,
 površinska masa minimalno 150g/m2,
 šivena iz tube,
 dupli spoljni štep na paspulu i rendelu,
 ojačana trakom duž vrata i duplim štepom duž ramena,
 rezervno dugme,
 izgled štampe sa prednje strane muške i ženske majce (dimenzija oko 150mm x 150mm) u
dve boje:

 izgled štampe sa zadnje strane muške i ženske majce (dimenzija oko 150mm x 200mm)
muške i ženske majce u 6 (šest) boja + crna:
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Broj komada: 30 (trideset) muških i 20 (dvadeset) ženskih
NAPOMENA: Zahtevane minimalne dimenzije pamučnih majci datih po veličini, izražene u
cm uz dozvoljeno odstupanje ±5%:

Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке за сваку врсту мајице како би се проверио
квалитет. Узорак мора бити идентичан касније испорученим мајицама.
Пре испоруке, добављач треба да уради узорак како би се проверио квалитет штампе.
Узорци морају бити идентични касније испорученим мајицама. Испоручене мајице морају бити
појединачно упаковане.
5. Шоље
За потребе промотивне камапање Факултета техничких наука потребно је поручити 300
комада порцеланских шоља на којима ће бити одштампан мотив камање у две боје.
●

Запремина: 300 ml

● Димензија: висина 100 mm, пречник врха шоље fi81 mm, пречник дна шоље fi54 mm
● Боја: бела
● Тампон штампа или сублимација
● Модел: LUCIA или одговарајућа истог облика
● Шоље требају бити спаковане у засебне картонске кутије.
● Изглед шоље као што је на фотографији која следи:
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ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ: Добављач треба да врши софтверску анализу боја и слике и прилагоди је
жељеним материјалима на којима се штампа тако да се добија максимална визуелна
дефиниција слике са додатним визуелним ефектима. Такође од добављача се тражи могућност
штампе у пуном колору у високој резолуцији. Добављач мора да на лагеру има увек довољну
количину шоља да може да одговори у року од 5 дана на захтев.
Пре испоруке, добављач треба да уради узорак како би се проверио квалитет штампе.
Узорак мора бити идентичан касније испорученим шољама.
Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак како би се проверио квалитет. Узорак мора бити
идентичан касније испорученим шољама.

6. Конференцијске торбе

а) Konferencijska torba za dokumenta sa jednobojnom sito štampom maksimalne dimenzije 150mm
x 100mm, sledećih karakteristika:
 minimalno 4 ponuđene boje, od kojih obavezno plava, zelena, siva, narandžasta,
 sa odeljkom
 spoljni džep sa rajsferšlusom po visini torbe,
 sastav polipropilen ili poliester,
 spoljne dimenzije: širina 370mm, visina 300mm, debljina 60mm
 Izgled torbe kao na slici koja sledi:

Broj komada: 100 (sto)
7) Trakica za akreditacionu foliju (za mobilni telefon i ključeve), sa sito štampom znaka

konferencije (PSUNS - ICET 2017) na dva mesta sa maksimalnom dimenzijom štampe 100mm x
10mm, sledećih karakteristika:
 dužina 940mm (2 x 470mm),
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 širina 20 mm.
 sa metalnim karabinjerom (videti priloženu sliku):

Broj komada: 100 (sto)
8) Akreditaciona folija, obavezno potpuno providna sa prednje strane:
 materijal PVC,
 dimenzije 100 mm x 90 mm,
 sa otvorom na gornjem delu po sredini, za spajanje na trakicu za akreditacionu foliju.
Broj komada: 100 (sto)
9) USB flash memorija sa jednostranom štampom na celoj površini. Мaksimalno dve boje (jedna
boja podloga, druga boja štampa slova) i to jednostrano (štampa se samo sa jedne strane USB-a):
 Minimalna veličina memorije 4 GB,
 plastično kućište u obliku kreditne kartice, slično kao na slici:

 dimenzije 86mm x 54mm, debljine 3 mm,
 osnovna boja plastike bela,
 NAPOMENA: USB memorija mora komotno da stane u akreditacionu foliju!
Broj komada: 300 (tristotine)
10) Plastična hemijska olovka sa dve boje mastila, sa štampom znaka konferencije (ICET2017) u
jednoj boji:
 plavo i crveno mastilo,
 dimenzije fi 13mm, dužine 150mm,
 boja hemijske olovke žuta, sa bojom štampe po dogovoru,
 dimenzija štampe 4 x 0,8 cm
 izgled hemijske ka o na slici:

Broj komada: 100 (sto)
Факултет техничких наука / Конкурсна документација за ЈН 01-ППСОП-2017

33 од 41

11) Studentskom parlamentu potrebno je poručiti štampanje 400 komada belih pamučnih
majica (muških i ženskih).
Женске памучне мајице: кратки рукав, благо струкирана, шивена са стране, дупли спољни
штеп на паспулу и рендеру, оковратник ојачан траком. Састав: 100% памук, материјал: сингл,
150г/м2, 150 комада, мајице у белој боји са обостраном једнобојном штампом. На предњој
страни мајице је лого факултета и лого Студентске организације (сваки лого је размере 8*10
cm) а на задњој страни треба да се штампа „Студентски дани спорта 2017“ и размера овог
натписа није већа од А4 формата. Модел мајице DONNA или одговарајући. Добављач треба
на лагеру да има мајице свих величина: S, M, L, XL, XXL и величине мајице треба да
одговарају следећим димензијама (дозвољено одступање +- 5%):

A

(ширина

S
42

M
44

L
47

XL
50

XXL
53

(дужина

60

62

64

66

68

мајице)

B
мајице)

Мушке памучне мајице: кратки рукав, шивена из тубе, дупли спољни штеп на паспулу и
рендеру, ојачана траком дуж врата и дуплим штепом дуж рамена. Састав: 100% памук,
материјал: сингл, 150г/м2, 250 комада, мајица у белој боји са обостраном једнобојном
шампом. На предњој страни мајице је лого факултета и лого Студентске организације (сваки
лого је размере 8*10 cm) а на задњој страни треба да се штампа „Студентски дани спорта
2017“ и размера овог натписа није већа од А4 формата. Модел мајице MASTER или
одговарајући. Добављач треба на лагеру да има мајице свих величина: S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Величина мајице треба да одговара следећим димензијама (дозвољено одступање +- 5%):

А (ширина

S
50

M
53

L
56

XL
59

XXL
62

3XL
65

69

72

74

76

78

81

мајице)

B (дужина
мајице)

POSEBNE NAPOMENE:
1. Pripremu za štampu šalje FTN Novi Sad po dogovoru, nakon potpisivanja ugovora.
2. Uz ponudu dostaviti po jedan uzorak od svake stavke bez štampe, identične po
zahtevanim karakteristikama. Po sklapanju ugovora Isporučeni materijali mora biti
identičan sa datim uzorkom. Za stavku gde je definisana boja materijala dostaviti
traženu boju. Po okončanju javne nabavke uzorci će se vratiti ponuđaču.
3. Pre konačne isporuke materijala potrebno je dostaviti po jedan uzorak sa štampom
od svake naručene stavke, radi provere kvaliteteta štampe. Svaki isporučeni materijal
će se upoređivati sa uzorkom.

Понуда мора да обухвати свe елементе из техничке спецификацијe.
Понуђена добра морају у потпуности да одговарају минималним захтевима
наведеним у конкурсној документацији, што понуђач потврђује својим печатом и
потписом одговорног лица на обрасцу техничке спецификације. Место испоруке
добара је fco магацин Наручиоца, адреса: Факултет техничких наука, Нови Сад,
Трг Доситеја Обрадовића број 6. Сви трошкови транспорта добара до адресе
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Наручиоца и други зависни трошкови набавке падају на терет Добављача.
Добављач је дужан да испоручује робу радним данима а најкасније до 13:00
часова. Понуђач је у обавези да, уз понуду, достави тражене узорке за производе
наведене у техничком делу конкурсне документације. Узорци морају бити запаковани
у непровидне пакете са назнаком: ''Узорци за јавну набавку - Рекламни материјал -01ППСОП-2017 '' Понуда уз коју нису
достављени
узорци, биће одбијена као
неприхватљива. Понуђач је у обавези да достави тражене узорке како би наручилац
утврдио захтеване техничке карактеристике дефинисане у конкурсној документацији за
тражене узорке.
Уколико достављени узорци нису захтеваних техничких
карактеристика, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. Узорке изабраног
понуђача Наручилац ће задржати до коначне реализације уговора. Узорке осталих
понуђача Наручилац ће задржати до окончања поступка, после чега ће их вратити
понуђачима. Квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара

Наручилац, односно, одговорно лице Наручиоца, врши приликом пријема
добара, односно испоруке, уз присуство представника Добављача, о чему се
саставља Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара, који
потписују представници уговорних страна.
Пoнуђaч je дужaн дa у цeну урaчунa испoруку нa лoкaциjу Фaкултeтa (Трг
Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, централни магацин Факултета, 021-485-2270
или кула 3. спрат број 304, тел: 021-485-2061.)
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ОБРАЗАЦ БРОЈ 3

Р. Бр

НАЗИВ

Јед.
мере

Количина

Јединична
цена без ПДВа

Јединична цена са ПДВом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7(4*5)

8(4*6)

1.

Беџеви

2.

Биоразградива кеса

3.

Хемијске оловке

4.

Мајице под а) Женске

5.

Мајице под а) Мушке

6.

Мајице под б)

Ком

2000

Ком

2750

Ком

2750

ком

60

Ком

40

Ком

2750

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Упутство за попуњавање табеле:
- Колона 5. - уписати јединичну цену без обрачунатог пореза на додату вредност
- Колона 6. - уписати јединичну цену са обрачунатим порезом на додату вредност
- Колона 7. - уписати укупну цену без обрачунатог пореза на додату вредност (колона 4 x колона 5)
- Колона 8. - уписати укупну цену са обрачунатим порезом на додату вредност (колона 4 x колона 6)
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Р. Бр

НАЗИВ

Јед.
мере

Количина

Јединична
цена без ПДВа

Јединична цена са ПДВом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7(4*5)

8(4*6)

7.

Мајице под в) Женске

8.

Мајице под в) Мушке

9.

Мајице под г) Женске

10.

Мајице под г) Мушке

11.

Мајице под д) Женске

12.

Мајице под д) Мушке

13.

Мајице под ђ) Мушке

Ком

400

Ком

500

Ком

50

Ком

50

Ком

50

ком

50

Ком

11

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Упутство за попуњавање табеле:
- Колона 5. - уписати јединичну цену без обрачунатог пореза на додату вредност
- Колона 6. - уписати јединичну цену са обрачунатим порезом на додату вредност
- Колона 7. - уписати укупну цену без обрачунатог пореза на додату вредност (колона 4 x колона 5)
- Колона 8. - уписати укупну цену са обрачунатим порезом на додату вредност (колона 4 x колона 6)
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Р. Бр

НАЗИВ

Јед.
мере

Количина

Јединична
цена без ПДВа

Јединична цена са ПДВом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7(4*5)

8(4*6)

Ком

11

Ком

40

ком

10

Ком

30

Ком

20

Ком

300

14.

Мајице под ђ) Женске

15.

Мајице под е) Мушке

16.

Мајице под е) Женске

17.

Мајице под ж) Мушке

18.

Мајице под ж) Женске

19.

Шоље

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Упутство за попуњавање табеле:
- Колона 5. - уписати јединичну цену без обрачунатог пореза на додату вредност
- Колона 6. - уписати јединичну цену са обрачунатим порезом на додату вредност
- Колона 7. - уписати укупну цену без обрачунатог пореза на додату вредност (колона 4 x колона 5)
- Колона 8. - уписати укупну цену са обрачунатим порезом на додату вредност (колона 4 x колона 6)
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Р. Бр

НАЗИВ

Јед.
мере

Количина

Јединична
цена без ПДВа

Јединична цена са ПДВом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7(4*5)

8(4*6)

Ком

100

Ком

100

Ком

100

Ком

300

Ком

100

Ком

150

Ком

250

20.

Конференцијске торбе

21.

Тракице за акредитационом фолијом

22.

Акредитациона фолија

23.

USB flash Меморија

24.

Пластична хем.оловка

25.

Женске памучне мајице

26.

Мушке памучне мајице

УКУПНО:
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Упутство за попуњавање табеле:
- Колона 5. - уписати јединичну цену без обрачунатог пореза на додату вредност
- Колона 6. - уписати јединичну цену са обрачунатим порезом на додату вредност
- Колона 7. - уписати укупну цену без обрачунатог пореза на додату вредност (колона 4 x колона 5)
- Колона 8. - уписати укупну цену са обрачунатим порезом на додату вредност (колона 4 x колона 6)

Факултет техничких наука / Конкурсна документација за ЈН 01-ППСОП-2017

39 од 41

Додатна питања и појашњења конкурсне документације
по отвореном поступку а која чине саставни део Позива
за допуну понуда

Datum: 18.04.2017.
Predmet: Odgovori na postavlјena pitanja za Reklamni materijal
Broj predmeta: 10_OPD_2017

Pitanja:
1. Stavka 2. Biorazgradiva kesa:
-Pitanje: U koliko boja se štampa i da li je štampa sa jedne strane ili obostrano?
2. Stavka 7. Majice pod v) ženske:
-Pitanje: Da li se štampaju i bele majice ili samo kolor pošto je velika razlika u ceni
između belih i kolor?
3. Stavka 8. Majice pod v) muške:
-Pitanje: Da li se štampaju i bele majice ili samo kolor pošto je velika razlika u ceni
između belih i kolor?
4. Stavka 23. USB flash memorija:
-Pitanje: Da li ide kolor štampa ili jedna boja pošto u tehničkoj specifikaciji stoji
„Pun kolor u jednoj boji“?
Odgovor:
Odgovor za stavku 2:
ŠTAMPA JE JEDNOSTRANA I JEDNOBOJNA.
Odgovor za stavku 7:
MAJICE ĆE BITI U BOJI, NE BELE.
Odgovor za stavku 8:
MAJICE ĆE BITI U BOJI, NE BELE.
Hvala na razumevanju,

Služba za komercijalne poslove i poslove javnih nabavki
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Datum: 26.04.2017.
Predmet: Odgovori na postavlјena pitanja za Reklamni materijal
Broj predmeta: 10_OPD_2017

Pitanja:
Stavka 23. USB flash memorija:
Pitanje: Da li ide kolor štampa ili jedna boja pošto u tehničkoj specifikaciji stoji „Pun kolor u
jednoj boji“?

Odgovor:
Izmenjena je konkursna dokumentacija u delu tehničke specifikacije: Maksimalno dve boje
(jedna boja podloga, druga boja štampa slova) i to jednostrano (štampa se samo sa jedne
strane USB-a):

Hvala na razumevanju,

Služba za komercijalne poslove i poslove javnih nabavki

Факултет техничких наука / Конкурсна документација за ЈН 01-ППСОП-2017

41 од 41

