Дел.број: 01-171/65-4
Датум: 02.07.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка добара:
Набавка намештаја за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ОБЛИКОВАН
ПО ПАРТИЈАМА
ЈН број:
30 - OПД - 2019

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:

04.07.2019. године

Рок за достављање понуда:
Јавно отварање понуда:

05.08.2019. године до 1000 часова
05.08.2019. године у 1100 часова

Нови Сад, јули 2019.
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:
30-ОПД-2019, дел.број: 01-171/65-2 од 02.07.2019. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 30-ОПД-2019, дел.број: 01-171/65-3 од 02.07.2019. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку обликованом по партијама за јавну набавку добара
Набавка намештаја за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука
ЈН бр: 30-ОПД-2019
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна
3.
6.

V

Позив за подношење понуда
Општи подаци о јавној набавци
Врста,
техничке карактеристике
(спецификације),
квалитет, количина и опис добара, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

19.

VII

Модел уговора

39.

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

53.

I
II
III

IV

7.

16.
19.
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I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка
1) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и
Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 30-ОПД-2019, дел.број: 01171/65-2 од 02.07.2019. године, коју је, као одговорно лице донео декан Факултета
техничких наука Универзитета у Новом Саду, проф. др Раде Дорословачки,
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
(www.ftn.uns.ac.rs)
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку обликованом по партијама, број: 30-ОПД-2019 за јавну
набавку добара - Набавка намештаја за опремање објекта

НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука
Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, у својству наручиоца,
позива сва заинтересована лица да припреме и поднесу понуде у писаној форми, у
отвореном поступку за јавну набавку добара, у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима из ове области, конкурсном документацијом и овим позивом, у
циљу закључења уговора са изабраним понуђачем.
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра:. Набавка намештаја за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука. Јавна набавка је обликована
у две партије: партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник
Факултет техничких наука и партију 2 – Лабораторијски сто за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука . Редни број јавне набавке је:
30-ОПД-2019, назив и шифра из Општег речника набавки је: за партију 1 намештај за
опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука :
39130000 - Канцеларијски намештај и за партију 2 - Лабораторијски сто за
опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука:
39181000 Лабораторијски столови
. Средства за ову јавну набавку су предвиђена у Плану јавних набавки наручиоца за
2019. годину на позицији 1.1.4. Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у
складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. Предмет јавне набавке је обликован
по партијама. Врста и карактеристике добара су прецизно дефинисане конкурсном
документацијом.
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2. Услови за учешће у поступку јавне набавке
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, који су утврђени одредбама члана
75. Закона о јавним набавкама, као и конкурсном документацијом. Испуњеност услова
из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем доказа из
члана 77. истог Закона, а у складу са захтевима из конкурсне документације. Услови
које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност услова
утврђени су конкурсном документацијом.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која
подноси заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81.
Закона о јавним набавкама и конкурсној документацији. Понуђач може извршење јавне
набавке да делимично повери подизвођачу, под условима утврђеним чланом 80.
Закона о јавним набавкама, што обавезно наводи у понуди. Уз понуду и доказе,
детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан да достави и друга
тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.
Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним
набавкама могу се достављати у неовереним копијама.
3. Преузимање конкурсне документације
Непосредан увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити
представник понуђача, са уредно састављеним писаним овлашћењем, сваког радног
дана, у времену од 10,00 до 13,00 часова, у просторијама Факултета техничких наука у
Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, кула, трећи спрат, кабинет број 306.
Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки
(www.portal.ujn.gov.rs.) и са интернет странице наручиоца (www.ftn.uns.ac.rs).
4. Рок за подношење понуде
Рок за подношење понуда је у трајању од 32 (тридесет два) дан од дана
објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу
јавних набавки (04.07.2019.)
Понуда, са свим пратећим обрасцима-прилозима, мора бити сачињена на
оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и
недвосмислена, са важношћу од најмање 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања
понуда, откуцана или читко попуњена неизбрисивим мастилом, потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, у складу са Законом о јавним
набавкама, овим позивом и конкурсном документацијом. Понуда са варијантама није
дозвољена. Понуда се подноси на српском језику. Понуде треба доставити, лично или
путем поште, на адресу: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови
Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, у запечаћеној коверти, са назнаком: "Понуда за
јавну набавку добара- Набавка намештаја за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука ЈН бр: 30-ОПД-2019 - Партија 1 - намештај за
опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука - Не
отварати" и/или "Понуда за јавну набавку добара- намештаја за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука ЈН бр: 30-ОПД-2019 Партија 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник
Факултет техничких наука - Не отварати". На полеђини коверте обавезно навести
тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити време њеног пријема, евиденциони број и
датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде.
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5. Јавно отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 05.08.2019. године, који је
последњи дан истека рока за подношење понуда, са почетком у 11,00 часова, на
адреси Наручиоца: Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр.
6, кула, трећи спрат, кабинет број 306. Отварање понуда је јавно и може присуствовати
свако заинтересовано лице.
Овлашћени представници понуђача су дужни да својство представника докажу
уредно састављеним писаним овлашћењем, које ће предати Комисији наручиоца пре
отварања понуда.
Понуда која стигне по истеку рока утврђеног позивом сматраће се
неблаговременом, неће се отварати и по окончању поступка отварања понуда биће
враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета применом критеријума
"најнижа понуђена цена".
7. Одлука о додели уговора о јавној набавци
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона о јавним набавкама, осим у случају примене члана 112. став 2.
тачка 5) Закона о јавним набавкама, када наручилац може и пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, ако је
поднета само једна понуда.
8. Додатне информације или појашњења
Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом на адресу наручиоца
или електронском поштом, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуда, а наручилац ће у року од три дана од
дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници. Особа за контакт је Наташа Микић, E-mail: ftnjn@uns.ac.rs.
У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, комуникација у поступку
јавне набавке се одвија писаним путем, односно, путем поште, електронске поште или
факсом. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није
дозвољено.
Одговорно лице Факултета техничких наука у Новом Саду:
Проф. др Раде Дорословачки, декан с.р.
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II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу

Адреса наручиоца:

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких
наука
НННННовом
Нови Сад, ТргСДоситеја Обрадовића број 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

Наручилац:

2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр: 30-ОПД-2019 су добра - Набавка намештаја за опремање
објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, назив и ознака из
Општег речника набавке: 39130000 - Канцеларијски намештај, 39181000 Лабораторијски столови

3. Партије
Предмет јавне набавке је обликован у две партије:
- Партија 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука, назив и ознака из општег речника набавке: 39130000 Канцеларијски намештај и
- Партија 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник
Факултет техничких наука, назив и ознака из општег речника набавке:
39181000 Лабораторијски столови
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.
Предмет јавне набавке бр. 30-ОПД-2019 су добра - намештај за опремање
објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука. Предмет јавне
набавке је обликован у две партије.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1 – намештај за опремање објекта НТП
дела чији је корисник Факултет техничких наука
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.

2.

Набавка материјала, израда и
испорука школске клупе.
Спољне димензије су
130,00цм х 50,00цмх76,00 цм.
Горња радне плоча стола је
израђена је од оплемењене
иверице дебљине 25мм,
кантована је са све четири
стране АBS траком 2мм, маска
и полица клупе оплемењена
иверица 18 мм све кантовано
АBS траком 2мм. Конструкција
клупе су челичне цеви фи 28
мм, дебљина зида 1,5 мм са
закачкама за торбу са
унутрашње стране, све . бојено
електростатско /прашкасто/
наношење – пластификација у
тону по избору Наручиоца. Боја
радне плоче стола и АBS
траке је по избору Наручиоца.
Компјутерски сто
90цмх70цмх75цм, плоча стола
је израђена од оплемењене
иверице (универа) дебљине 18
мм у дезену по избору
Наручиоца, завршно обрађена
АБС кант траком. Елементи су
спојени монтажнодемонтажном везом уз
коришћење окова: стезних
вијака, ексцентра, матица и
дрвених
типлова.Странице/ноге,
постоље за компјутер и
предњи везни лим су израђене
од метала. На ногама су
уграђене ПВЦ стопице за
нивелацију висине.

ком

40

ком

270
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3.

4.

5.

6.

Рачунарски сто - дупли
Све елементе стола израдити од
оплемењене иверице дебљине
25мм у дезену по избору
Наручиоца и искантовати са АБС
траком дебљине 2мм у истој боји.
Сто се ослања на стопице које се
могу нивелисти.
На горњој плочи стола уграђене
две (2)розетне Ø65мм за пролазак
каблова .
Све спојеве стола изведести
техником ексцентар (монтажнодемонтажно).
Обавезно ојачати везе веза горње
радне плоче стола и бочних
страница (минимално 2 х 2 комада)
и везе задње везне плоче и бочних
страница (минимално 2 х 2 комада
) одговарајућим металним
винклама. Димензије стола : 175цм
х 70 цмх 75цм
Радни сто, Плоча стола је
израђена од оплемењене
иверице дебљине 25мм, у
дезену по избору Наручиоца
кантована АБС кант траком
дебљине 2мм. Ноге су од
металних профила 50x50х3мм
са уграђеним нивелатором за
фино подешавање висине.
Завршна обрадапластификација према РАЛ
карти.Димензије стола:
150x70x75цм
Радни сто, Плоча стола је
израђена од оплемењене
иверице у дезену по избору
Наручиоца дебљине 25мм,
кантована АБС кант траком
дебљине 2мм. Ноге су од
металних профила 50x50х3мм
са уграђеним нивелатором за
фино подешавање висине.
Завршна обрадапластификација према РАЛ
карти.
Димензије стола: 200x70x75цм
Конференцијски сто, Плоча
стола је израђена од
оплемењене иверице у дезену
по избору Наручиоца дебљине
25мм, кантована АБС кант
траком дебљине 2мм. Ноге су
од металних профила
50x50х3мм са уграђеним
нивелатором за фино
подешавање висине. Завршна
обрада-пластификација према
РАЛ карти.
Димензије стола: 250x70x75цм

ком

100

ком

90

ком

310

ком

8
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7.

8.

9.

10.

Набавка нових радних фотеља
(124/132х47,5х46)цм.
Материјал: Постоље/звезда је
пвц/хромирано. Средишњи
стуб је металне конструкције
обложен пластиком, у коме је
смештен гасни амортизер као
подизач столице. Носивост
120кг.
Наслон: метални рам преко
кога је навучена текстилна
мрежица.Наслон за главу
тапациран истим материјалом
као и седиште столице.
Носач седишта: Механизам за
осцилацију и подизање
фотеље. Седиште тапацирано.
Руконаслони: Метални хромиран у комбинацији са
пластичним.
Набавка нових столица (103 x
60(47) x 60)цм.
Постоље је металне
конструкције у виду ткз.
"санки" - хромирано.
Руконаслони су тапацирани.
Наслон је од металног рама
преко којег је навучена
текстилна мрежица.
Седиште се облаже сунђером
и тапацира еко кожом у боји по
избору Наручиоца.
РАДНА СТОЛИЦА ШПЕР
Димензије стoлице 83 х 53(46) х
56 cm , рам стoлице је
ХРОМИРАНА метална
кoнструкција израђен oд
елипсастих цеви 30 х 15 х 1,5
mm. Седиште и наслoн
израђени oд пресованог
лакираног шпера.
КОНФЕРЕНЦИЈСКА СТОЛИЦА
Димензије стoлице 83 х 53(46) х
59 cm , рам стoлице је
ХРОМИРАНА метална
кoнструкција израђен oд
елипсастих цеви 30 х 15 х 1,5
mm, завршно обрађен
електростатичким наношењем
праха. Седиште и наслoн
израђени oд oбликоване шпер
плоче или пластике тапациране
са сунђером дебљине 4cm а
прекo тoга пресвученo еко
кожом у боји по избору
наручиоца.

ком

240

ком

350

ком

400

ком

100
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11.

12.

Дактило столица
Димензије: 102/115 x 58(48) x 57
цм
Материјал: Постоље/звезда је
металне конструкције хромирано. Средишњи стуб је
металне конструкције обложен
пластиком, у коме је смештен
гасни амортизер као подизач
столице. Носивост 120кг.
Седиште и наслон: метални рам
Носач седишта: Механизам за
осцилацију и подизање фотеље
Руконаслони: пластични
Тапацирунг: Шкољка се облаже
полиуретаном (сунђером)
дебљине 7 цм и тапацира еко
кожом у боји по избору
Наручиоца.

ком

30

Набавка материјала, израда и
испорука гардеробног плакара
90х43х207цм.
Корпус израдити од универа
дебљине 25мм, врата од
универа дебљине 15мм. У
гардероберу поставити извлакач
за гардеробу дужине 350мм.
Окови ФГВ или одговарајуће. На
врата поставити ручке за
отварање. Кантовати АБС-ом.
Обрачун по комаду.Универ
Egger или одговарајуће, дезен
материјала по избору
Наручиоца.

ком

300

Набавка материјала, израда и
испорука плакара поличара
(6полица) 90х43х207цм. Корпус
израдити од универа дебљине
25мм, врата од универа
дебљине 15мм. Окови ФГВ или
одговарајуће. На врата
поставити ручке за отварање.
Универ Egger или одговарајуће,
дезен материјала по избору
Наручиоца. Кантовати АБС-ом.

ком

100

Набавка материјала, израда и
испорука комбинованог плакара
(врата универ
+отворени део (две полице)
50/50) 90 x 43 x 207 цм. Корпус
израдити од универа дебљине
25мм, врата од универа
дебљине 15мм. Окови ФГВ или
одговарајуће. На врата
поставити ручке за отварање.
Универ Egger или одговарајуће,
дезен материјала по избору
Наручиоца. Кантовати АБС-ом.

ком

100

13.

14.
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15.

Набавка материјала, израда и
испорука покретне касете 45 x
52 x 60цм. Израдити од универа
дебљине 15мм. Окови и
клижачи фиока ФГВ или
одговарајуће. На фиоке
поставити ручке за отварање.
Универ Egger или одговарајуће,
дезен материјала по избору
Наручиоца. Кантовати АБС-ом.

ком

200

Набавка материјала, израда и
испорука стола са углом и
додатком 220/160 x 80/80x75 цм.
Све елементе израдити од
универа дебљине 25мм. Универ
Egger или одговарајуће, дезен
материјала по избору
Наручиоца. Кантовати АБС-ом.

ком

15

Набавка материјала, израда и
испорука комоде 80 x 43 x 100
цм. Корпус израдити од универа
дебљине 25мм, врата од
универа дебљине 15мм. Окови
ФГВ или одговарајуће. На врата
поставити ручке за отварање.
Универ Egger или одговарајуће,
дезен материјала по избору
Наручиоца. Кантовати АБС-ом.

ком

50

16.

17.

Напомена: При давању понуде за ставке водити се према дезену KRONOSWISS
SONOMA OAK или у оквиру ценовно одговарајуће групе дезена. Дезен материјала
одређује Наручилац.
Испоручилац је дужан да обезбеди истовар, пренос и монтажу испоручених добара до
просторије коју одреди Наручилац. Испорука ће се вршити сукцесивно у року од 10 дана
од момента писаног захтева Наручиоца.
Квалитет добара, која су предмет ове набавке, мора у потпуности одговарати важећим
домаћим и међународним стандардима за предметну робу.
Приликом испоруке Наручилац је дужан да изврши квантитативан пријем. Сви видљиви
недостаци морају бити констатовани приликом испоруке, Записником који ће потписати
овлашћени присутни представници уговорних страна. Наручилац је у обавези да по
испоруци што пре изврши квалитативан преглед робе и да о свакој несаобразности и
евентуалној рекламацији обавести Добављача најкасније у року од 3 дана од дана
испоруке.
За случај да испоручена добра нису у складу са понудом Добављача, и/или су
функционално неисправна, Наручилац има право да по свом избору, захтева од
Добављача:
- замену испоручених добара са одговарајућим добрима која су у складу са понудом
Добављача и која су функционално исправна, а о трошку Добављача,
Гарантни рок: Наручилац захтева минимални гарантни рок од 2 (две) године који се
рачуна од дана испоруке добара, који почиње тећи од дана потписивања отпремнице од
стране овлашћених лица обе уговорне стране. У периоду гарантног рока, понуђач је
обавезан да у најкраћем могућем примереном року отклања све недостатке на
предметним добрима, односно да приступи отклањању недостатака (преузимањем добра
на адреси наручиоца) у року од 2 дана од дана пријема писаног захтева за рекламацију.
Рекламацију извршити у року од максимално 7 дана од дана преузимања добра.
У случају да понуђач није у могућности да отклони недостатке на предметним добрима,
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обавезан је да испоручи нове артикле, са истим техничким карактеристикама, нове
некоришћене, из текуће производње, у ком случају гарантни рок почиње тећи изнова.
Посебни услови:
- Изјава изабраног понуђача којом се обавезује да ће након израде првих елемената, а
пре испоруке, омогућити представницима наручиоца увид у изглед, функционалну и
техничку исправност како би се евентуалне грешке у складу са захтевима јавне набавке
исправиле.
Обилазак ће се извршити у радионици испоручиоца о трошку понуђача.

Датум:__________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
_________________________
Потпис овлашћеног лица

_______________________

Понуда мора да обухвати сва добра из техничке спецификацијe
Неопходно
је да понуђена добра у погледу техничких карактеристика у потпуности одговарају
захтевима наведеним у техничкој спецификацији, што понуђач потврђује својим
печатом и потписом одговорног лица.
Квалитет добара мора у потпуности да одговара важећим домаћим или
међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима о квалитету и атестима
за испоручену робу.
У цену се урачунавају сви припадајући трошкови.
Испорука ће се извршавати сукцесивно, према потребама наручиоца.
Понуђач је у обавези да добра испоручи у року не дужем од 10 дана од
момента писаног захтева Наручиоца. Место испоруке добара је адреса: Научно
технолошки парк, угао Улица Др. Илије Ђуричића и Фрушкогорске, (парцела бр. 3609,
ко Нови Сад 2), Нови Сад.
Квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара наручилац врши
приликом пријема, односно испоруке добара, уз присуство представника одабараног
понуђача.
Датум:__________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
_________________________
Потпис овлашћеног лица

_______________________
Напомена:
Техничку спецификацију понуђач оверава печатом и потписом овлашћеног лица, чиме
потврђује да прихвата захтеване карактеристике предмета јавне набавке и остале услове.
Техничка спецификација је обавезни део понуде.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2 - Лабораторијски сто за опремање
објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука
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


Лабораторијски сто димензија 170 x 80(100) x 80 cm (ширина x висина радне плоче (висина са горњим
сегментом) x дубина).
 Конструкција стола је: Ноге су од металних профила 50x50х3мм са уграђеним нивелатором за фино
подешавање висине и елементима који спречавају клизање и оштећење подлоге. Носивост стола је
најмање 150 кг. Метална конструкција стола бојена електростатски /прашкасто/ наношење –
пластификација у црном тону.
 Сто се састоји из два сегмента - горњи и доњи који су повезани у целину а по потреби се могу
раздвојити. Везивање сегмената се врши преко лако доступних вијчаних веза.
 Доњи сегмент – радна површина орјентационе димензије 170 x 80 x 80 цм (ширина x висина x дубина)
је израђен од плочастог материјала отпорног на гребање и способног да издржи температуре до 60 ˚C.
Сива боја Горња плоча је израђена од универ плоче дебљине 25 мм која је заштићена АБС траком
дебљине 2 мм, боја горње плоче по избору Инвеститора. Са леве стране стола се поставља и
монтажно/ демонтажно постоље за смештај рачунара које се једноставно може преместити на десну
страну стола на за то већ постављене носаче / отворе. Све металне масе рама и монтажних металних
елемената се морају уземљити.
 Горњи сегмент – разводни сегмент орјентационе димензије 170 x 20 x 20(25) (ширина x висина x
дубина (дубина са препустом)) је израђен од плочастих материјала отпорног на гребање и способног
да издржи температуре до 60 ˚C. Сива боја. Плоча је на завршним деловима заштићена квалитетном
АБС траком. Горњи део сегмента тј. Горња плоча димензија 170 x 25 (ширина x дубина) се реализује у
виду плоче носивости најмање 30 кг са предњим препустом од 10 цм.
 Са чеоне стране другог сегмента поставља се и повезује електроенергетска опрема развода стола
(нисконапонски трофазни развод 3x400V, 50Hz) произвођача EATON, SIEMENS, SCHEINDER
ELECTRIC, ABB или одговарајуће.
 Опрема је својим чеоним делом (слично као у случају спратних разводних табли) доступна за
манипулацију и утврђивање стања а поставља се по следећем распореду:
 Зона 1:
Трополна гребенаста склопка , 0 -1, номиналне струје 63 А (манипулација напајањем развода стола) – 1 ком.
Четворополна ZUDS склопка осетљива на диференцијалне AC и диференцијалне пулсирајуће DC струје, са
одложеним дејством, погодна за постављање у кола са фреквентним претварачима, прорадне струје 100 mА,
називне струје 40 А (заштитни уређај целе инсталације стола) – 1 ком.
Трополни аутоматски инсталациони осигурач, D карактеристика, 40 А, мин. 16 kА, са поднапонском шпулном
230В, 50Hz (заштитни уређај целе инсталације стола) – 1 ком.
Сигнална светиљка ЛЕД, зелена, 230V, 50Hz (индикација присуства напона иза гребенасте склопке) – 3 ком.
 Зона 2:
Трополни моторни заштитни прекидач опсега подешавања 10-16А, мин. 16 кА (напајање трофазних
прикључница) – 2 ком.
Једнопони аутоматски инсталациони осигурач, C карактеристика, 16 А, мин. 16 кА (напајање монофазних
прикључница) – 4 ком.
Једнопони аутоматски инсталациони осигурач, C карактеристика, 10 А, мин. 16 кА (напајање одвојних
трансформатора) – 2 ком.
 Зона 3:
Монофазна уградна прикључница (без везе за уземљење), називне струје 10 А (повезани на секундар одвојног
трансформатора) – 2 ком.
Приступ опреми смештеним у зонама 1, 2 и 3 се остварује са чеоне стране преко монтажних плоча на коју је
смештена опрема и које су израђене од металних плоча. Чеоне плоче зона су за рам стола учвршћене вијцима.
Свака плоча је узмељена. Метална плоча се боји у сиву боју идентичног тона као и радна плоча.
Са бочних страна горњег сегмента столова се поставља:
 Лева и десна страна страна:
Трофазна уградна прикључница називне струје 16 А – 1 ком.
Монофазна уградна прикључница, називне струје 10 А – 2 ком.
На горњој плочи стола, уз леву ивицу се поставља:
Печуркасти тастер, ослобађање извлачењем главе, са 1НЦ контактом – 1 ком.
У унутрашњости зоне 3 се уграђују два одвојна трансформатора снаге 250 VA, 230/230 V, 50 Hz.
Развод електричних инсталација стола се остварује у унутрашњости другог сегмента. Инсталације је потребно
извести у складу са називним струјама опреме која се уграђује, са претпоставком да је температура амбијента
35 ˚C, а све у складу са стандардом и техничким нормативима.
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Напајање стола се остварује преко УКО-УТО (женски) прикључка који се поставља са леве стране
стола.

Графички приказ.

1.

ком

14

Напомена: При давању понуде за ставке водити се према дезену KRONOSWISS
SONOMA OAK или у оквиру ценовно одговарајуће групе дезена. Дезен материјала
одређује Наручилац.
Испоручилац је дужан да обезбеди истовар, пренос и монтажу испоручених добара до
просторије коју одреди Наручилац. Испорука ће се вршити сукцесивно у року од 10
дана од момента писаног захтева Наручиоца.
Квалитет добара, која су предмет ове набавке, мора у потпуности одговарати важећим
домаћим и међународним стандардима за предметну робу.
Приликом испоруке Наручилац је дужан да изврши квантитативан пријем. Сви
видљиви недостаци морају бити констатовани приликом испоруке, Записником који ће
потписати овлашћени присутни представници уговорних страна. Наручилац је у
обавези да по испоруци што пре изврши квалитативан преглед робе и да о свакој
несаобразности и евентуалној рекламацији обавести Добављача најкасније у року од 3
дана од дана испоруке.
За случај да испоручена добра нису у складу са понудом Добављача, и/или су
функционално неисправна, Наручилац има право да по свом избору, захтева од
Добављача:
- замену испоручених добара са одговарајућим добрима која су у складу са понудом
Добављача и која су функционално исправна, а о трошку Добављача,
Гарантни рок: Наручилац захтева минимални гарантни рок од 2 (две) године који се
рачуна од дана испоруке добара, који почиње тећи од дана потписивања отпремнице
од стране овлашћених лица обе уговорне стране. У периоду гарантног рока, понуђач је
обавезан да у најкраћем могућем примереном року отклања све недостатке на
предметним добрима, односно да приступи отклањању недостатака (преузимањем
добра на адреси наручиоца) у року од 2 дана од дана пријема писаног захтева за
рекламацију. Рекламацију извршити у року од максимално 7 дана од дана преузимања
добра.
У случају да понуђач није у могућности да отклони недостатке на предметним
добрима, обавезан је да испоручи нове артикле, са истим техничким
карактеристикама, нове некоришћене, из текуће производње, у ком случају гарантни
рок почиње тећи изнова.
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Посебни услови:
- Изјава изабраног понуђача којом се обавезује да ће након израде првих елемената, а
пре испоруке, омогућити представницима наручиоца увид у изглед, функционалну и
техничку исправност како би се евентуалне грешке у складу са захтевима јавне
набавке исправиле.
Обилазак ће се извршити у радионици испоручиоца о трошку понуђача.
Датум:__________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
_________________________
Потпис овлашћеног лица

_______________________

Понуда мора да обухвати сва добра из техничке спецификацијe
Неопходно је да
понуђена добра у погледу техничких карактеристика у потпуности одговарају
захтевима наведеним у техничкој спецификацији, што понуђач потврђује својим
печатом и потписом одговорног лица.
Квалитет добара мора у потпуности да одговара важећим домаћим или
међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима о квалитету и атестима
за испоручену робу.
У цену се урачунавају сви припадајући трошкови.
Испорука ће се извршавати сукцесивно, према потребама наручиоца.
Понуђач је у обавези да добра испоручи у року не дужем од 10 дана од
момента писаног захтева Наручиоца.
Место испоруке добара је адреса: : Научно технолошки парк, угао Улица Др. Илије
Ђуричића и Фрушкогорске, (парцела бр. 3609, ко Нови Сад 2), Нови Сад.
Квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара наручилац врши
приликом пријема, односно испоруке добара, уз присуство представника одабараног
понуђача.

Датум:__________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
_________________________
Потпис овлашћеног лица

_______________________
Напомена:
Техничку спецификацију понуђач оверава печатом и потписом овлашћеног лица, чиме
потврђује да прихвата захтеване карактеристике предмета јавне набавке и остале услове.
Техничка спецификација је обавезни део понуде.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом
75. Закона о јавним набавкама, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН).
4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Напомена: Обавезни услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН се не захтева, јер за
обављање делатности која је предмет ове јавне набавке није посебним прописом
предвиђена дозвола или сагласност одређеног органа.

1.2. Додатни услови за партију 1 и партију 2
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а на основу члана 76. Закона о јавним набавкама, и то:
Да понуђач у склопу понуде достави изјаву састављену на свом меморандуму у
којој у слободној форми потврђује да се обавезује да ће у свом објекту након израде
првих елемената, а пре испоруке, омогућити представницима наручиоца увид у изглед,
функционалну и техничку исправност како би се евентуалне грешке у складу са
захтевима јавне набавке исправиле.
1.3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона о јавним
набавкама, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН - Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН - Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве
(Образац број 5, Поглавље VI) - Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 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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2.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
понуђач доказује достављањем следећег доказа:
-

Изјава издата од стране понуђача са печатом понуђача и потписом
овлашћеног лица.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1.
тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим
се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок
плаћања и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о
јавним набавкама и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Образац 5);

Напомена:
Обрасци су дати за сваку партију посебно. Понуђач попуњава образац који
се односи на партију за коју подноси понуду.
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара -,
ЈН бр: 30-ОПД-2019, партија 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач је уписан у Регистар понуђача

ДА

НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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.
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намештај за опремање
објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, ЈН
5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА -

бр: 30-ОПД-2019, партија 1
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 испостављања
фактуре уплатом на рачун понуђача)
Рок важења понуде:
(минимум 60 дана од дана отварања понуда)
Начин и рок испоруке:
(максимум 10 дана од од момента писаног
захтева Наручиоца)
Место испоруке: Научно технолошки парк, угао
Улица Др. Илије Ђуричића и Фрушкогорске,
(парцела бр. 3609, ко Нови Сад 2), Нови Сад.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Неопходно је да понуђач
попуни сва поља у колони "Попуњава понуђач".
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 ПОНУДЕ
за партију 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник
Факултет техничких наука
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара Набавка намештаја за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, ЈН бр: 30-ОПД-2019, партија 2
- Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач је уписан у Регистар понуђача

ДА

НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЈН бр: 30-ОПД-2019, партија 2 Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука
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 испостављања
фактуре уплатом на рачун понуђача)
Рок важења понуде:
(минимум 60 дана од дана отварања понуда)
Начин и рок испоруке:
(максимум 10 дана од од момента писаног
захтева Наручиоца)
Место испоруке: Научно технолошки парк, угао
Улица Др. Илије Ђуричића и Фрушкогорске,
(парцела бр. 3609, ко Нови Сад 2), Нови Сад.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Неопходно је да понуђач
попуни сва поља у колони "Попуњава понуђач".
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 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука
Р.
БР.
1

1.

2.

3.

4.

НАЗИВ ДОБРА

Јединица мере

Количина

3

4

2
Набавка материјала, израда и испорука школске клупе. Спољне димензије су 130,00цм х
50,00цмх76,00 цм. Горња радне плоча стола је израђена је од оплемењене иверице дебљине
25мм, кантована је са све четири стране АBS траком 2мм, маска и полица клупе оплемењена
иверица 18 мм све кантовано АBS траком 2мм. Конструкција клупе су челичне цеви фи 28 мм,
дебљина зида 1,5 мм са закачкама за торбу са унутрашње стране, све . бојено електростатско
/прашкасто/ наношење – пластификација у тону по избору Наручиоца. Боја радне плоче стола и
АBS траке је по избору Наручиоца.

ком

Компјутерски сто 90цмх70цмх75цм, плоча стола је израђена од оплемењене иверице (универа)
дебљине 18 мм у дезену по избору Наручиоца, завршно обрађена АБС кант траком. Елементи
су спојени монтажно-демонтажном везом уз коришћење окова: стезних вијака, ексцентра,
матица и дрвених типлова.Странице/ноге, постоље за компјутер и предњи везни лим су
израђене од метала. На ногама су уграђене ПВЦ стопице за нивелацију висине

ком

Рачунарски сто - дупли
Све елементе стола израдити од оплемењене иверице дебљине 25мм у дезену по избору Наручиоца и
искантовати са АБС траком дебљине 2мм у истој боји.
Сто се ослања на стопице које се могу нивелисти.
На горњој плочи стола уграђене две (2)розетне Ø65мм за пролазак каблова .
Све спојеве стола изведести техником ексцентар (монтажно-демонтажно).
Обавезно ојачати везе веза горње радне плоче стола и бочних страница (минимално 2 х 2 комада) и везе задње
везне плоче и бочних страница (минимално 2 х 2 комада ) одговарајућим металним винклама. Димензије стола
: 175цм х 70 цмх 75цм
Радни сто, Плоча стола је израђена од оплемењене иверице дебљине 25мм, у дезену по избору
Наручиоца кантована АБС кант траком дебљине 2мм. Ноге су од металних профила 50x50х3мм
са уграђеним нивелатором за фино подешавање висине. Завршна обрада-пластификација
према РАЛ карти.Димензије стола: 150x70x75цм
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40

270

100

90

Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Укупна цена
без ПДВ-а
(4x5)
6

Радни сто, Плоча стола је израђена од оплемењене иверице у дезену по избору Наручиоца
дебљине 25мм, кантована АБС кант траком дебљине 2мм. Ноге су од металних профила
50x50х3мм са уграђеним нивелатором за фино подешавање висине. Завршна обрадапластификација према РАЛ карти.
Димензије стола: 200x70x75цм

ком

310

6

Конференцијски сто, Плоча стола је израђена од оплемењене иверице у дезену по избору
Наручиоца дебљине 25мм, кантована АБС кант траком дебљине 2мм. Ноге су од металних
профила 50x50х3мм са уграђеним нивелатором за фино подешавање висине. Завршна обрадапластификација према РАЛ карти.
Димензије стола: 250x70x75цм

ком

8

7

Набавка нових радних фотеља (124/132х47,5х46)цм.
Материјал: Постоље/звезда је пвц/хромирано. Средишњи стуб је металне конструкције обложен
пластиком, у коме је смештен гасни амортизер као подизач столице. Носивост 120кг.
Наслон: метални рам преко кога је навучена текстилна мрежица.Наслон за главу тапациран
истим материјалом као и седиште столице.
Носач седишта: Механизам за осцилацију и подизање фотеље. Седиште тапацирано.
Руконаслони: Метални - хромиран у комбинацији са пластичним.

ком

240

8

Набавка нових столица (103 x 60(47) x 60)цм.
Постоље је металне конструкције у виду ткз. "санки" - хромирано.
Руконаслони су тапацирани.
Наслон је од металног рама преко којег је навучена текстилна мрежица.
Седиште се облаже сунђером и тапацира еко кожом у боји по избору Наручиоца.

ком

350

9

РАДНА СТОЛИЦА ШПЕР
Димензије стoлице 83 х 53(46) х 56 cm , рам стoлице је ХРОМИРАНА метална кoнструкција израђен
oд елипсастих цеви 30 х 15 х 1,5 mm. Седиште и наслoн израђени oд пресованог лакираног шпера.

ком

400

10

КОНФЕРЕНЦИЈСКА СТОЛИЦА
Димензије стoлице 83 х 53(46) х 59 cm , рам стoлице је ХРОМИРАНА метална кoнструкција израђен
oд елипсастих цеви 30 х 15 х 1,5 mm, завршно обрађен електростатичким наношењем праха.
Седиште и наслoн израђени oд oбликоване шпер плоче или пластике тапациране са сунђером
дебљине 4cm а прекo тoга пресвученo еко кожом у боји по избору наручиоца.

ком

100

5.
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Дактило столица
Димензије: 102/115 x 58(48) x 57 цм
Материјал: Постоље/звезда је металне конструкције - хромирано. Средишњи стуб је металне
конструкције обложен пластиком, у коме је смештен гасни амортизер као подизач столице. Носивост
120кг.
Седиште и наслон: метални рам
Носач седишта: Механизам за осцилацију и подизање фотеље
Руконаслони: пластични
Тапацирунг: Шкољка се облаже полиуретаном (сунђером) дебљине 7 цм и тапацира еко кожом у
боји по избору Наручиоца.

ком

30

12

Набавка материјала, израда и испорука гардеробног плакара 90х43х207цм.
Корпус израдити од универа дебљине 25мм, врата од универа дебљине 15мм. У гардероберу
поставити извлакач за гардеробу дужине 350мм. Окови ФГВ или еквивалент. На врата поставити
ручке за отварање. Кантовати АБС-ом. Обрачун по комаду.Универ Egger или одговарајуће, дезен
материјала по избору Наручиоца.

ком

300

13

Набавка материјала, израда и испорука плакара поличара (6полица) 90х43х207цм. Корпус израдити
од универа дебљине 25мм, врата од универа дебљине 15мм. Окови ФГВ или одговарајуће. На врата
поставити ручке за отварање. Универ Egger или одговарајуће, дезен материјала по избору
Наручиоца. Кантовати АБС-ом.

ком

100

14

Набавка материјала, израда и испорука комбинованог плакара (врата универ
+отворени део (две полице) 50/50) 90 x 43 x 207 цм. Корпус израдити од универа дебљине 25мм,
врата од универа дебљине 15мм. Окови ФГВ или одговарајуће. На врата поставити ручке за
отварање. Универ Egger или одговарајуће, дезен материјала по избору Наручиоца. Кантовати АБСом.

ком

100

15

Набавка материјала, израда и испорука покретне касете 45 x 52 x 60цм. Израдити од универа
дебљине 15мм. Окови и клижачи фиока ФГВ или одговарајуће. На фиоке поставити ручке за
отварање.
Универ Egger или одговарајуће, дезен материјала по избору Наручиоца. Кантовати АБС-ом.

ком

200

16

Набавка материјала, израда и испорука стола са углом и додатком 220/160 x 80/80x75 цм. Све
елементе израдити од универа дебљине 25мм. Универ Egger или одговарајуће, дезен материјала по
избору Наручиоца. Кантовати АБС-ом.

ком

15

11

Факултет техничких наука/Конкурсна документација за ЈН:30-ОПД-2019

30 од 61

17

Набавка материјала, израда и испорука комоде 80 x 43 x 100 цм. Корпус израдити од универа
дебљине 25мм, врата од универа дебљине 15мм. Окови ФГВ или одговарајуће. На врата поставити
ручке за отварање. Универ Egger или одговарајуће, дезен материјала по избору Наручиоца.
Кантовати АБС-ом.

ком

50
Укупно:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:




у колону 5 уписати јединичну цену без обрачунатог ПДВ-а за сваку појединачну ставку од 1 до 17.
у колону 6 уписати укупну цену без обрачунатог ПДВ-а за сваку појединачну ставку од 1 до 17.
у последњем реду под називом "УКУПНО" у колону 5 уписати укупну цену без ПДВ-а која представља збир свих ставки пете
колоне (од 1 до 17), а у колону 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом која представља збир свих ставки ове колоне (од 1 до 17).

Датум

Понуђач:
М. П.

_____________________________

_______________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 2- Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука
Р.
БР.

НАЗИВ ДОБРА

Јединица мере

Количина

1

2

3

4

ком

14

1

Лабораторијски сто

Укупно:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:




у колону 5 уписати јединичну цену без обрачунатог ПДВ-а
у колону 6 уписати укупну цену без обрачунатог ПДВ-а
у последњем реду под називом "УКУПНО" у колону 5 уписати укупну цену без ПДВ-а
у колону 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом

Датум

Понуђач:
М. П.

_____________________________

_______________________
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Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Укупна цена
без ПДВ-а
(4x5)
6

ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач
___________________________(навести назив понуђача - попуњава понуђач), у
отвореном поступку јавне набавке добара - намештај за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, бр. 30-ОПД2019 за партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за партију 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач
___________________________(навести назив понуђача - попуњава понуђач), у
отвореном поступку јавне набавке добара -- намештај за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука,, бр. 30-ОПД2019, за партију 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука , доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука
У
складу
са
чланом
26.
Закона
о
јавним
набавкама,
________________________________________, (назив понуђача - попуњава понуђач)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - намештај за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука, бр. 30-ОПД-2019 за партију 1 намештај за
опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука - поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Факултет техничких наука/Конкурсна документација за ЈН:30-ОПД-2019

35 од 61

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за партију 2- Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник
Факултет техничких наука
У
складу
са
чланом
26.
Закона
о
јавним
набавкама,
________________________________________, (назив понуђача - попуњава понуђач)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - намештај за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука, бр. 30-ОПД-2019 за партију 2 - Лабораторијски сто
за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН.
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 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА
за партију 1 – намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука,

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да
понуђач..............................................................................(навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке добара - намештај за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука, бр. 30-ОПД-2019 за партију 1 - намештај за
опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, је
поштовао обавезе које произлазе 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 подношења понуде за предметну
јавну набавку.
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА
за партију 2- Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник
Факултет техничких наука

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да
понуђач..............................................................................(навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке добара - намештај за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука, бр. 30-ОПД-2019 за партију 2 - Лабораторијски
сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, је
поштовао обавезе које произлазе 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 подношења понуде за предметну
јавну набавку.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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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VII МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и
представља садржину уговора који ће наручилац закључити са понуђачем коме буде
додељен уговор о јавној набавци. Доставља се уз понуду. Модел уговора понуђачи
попуњавају (према упутству датом у тексту), оверавају сваку страну печатом и
парафом овлашћеног лица (у доњем десном углу), као и потписом овлашћеног лица
и печатом на крају текста уговора (испод текста "за добављача").

Модел уговора за партију 1 - намештај за опремање објекта НТП

дела чији је корисник Факултет техничких наука
УГОВОР

намештај за опремање објекта НТП дела
чији је корисник Факултет техничких наука, партија 1 - намештај
за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука за потребе Факултета техничких наука у Новом Саду, у
о јавној набавци добара -

отвореном поступку јавне набавке, ЈН бр: 30-ОПД-2019
закључен у Новом Саду, дана _____________________ 2019. године између
уговорних страна:
1. Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду,
Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, ПИБ 100724720, матични број: 08067104, број
рачуна: 840-1710660-30 Управа за трезор, кога заступа декан проф. др Раде
Дорословачки, (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ____________________________________________________
из
_____________________, Улица ________________________________ број ______
,
кога
заступа_________________
______________________, МБ_______________ПИБ_________________ (у даљем
тексту: Добављач)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________
_____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________
_____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,

из

из

(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа ____________________________________.
(име и презиме)
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На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од
_____________ године, који је саставни део овог уговора споразумне стране су се
сагласиле
да
заједнички
пуномоћник
групе
понуђача
буде_____________________________ директор ________________________________
(име и презиме)
(скраћено пословно име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Продавац је део набавке која је предмет овог уговора,
и то
_________________________________________________________________________
(део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(скраћено пословно име подизвођача)
из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од
укупно уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара
Добављач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има
наведеним у овом члану.
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу одредби члана
32. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)
спровео отворени поступак јавне набавке добара - намештај за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, , обликован у две партије:
партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука, и партију 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела
чији је корисник Факултет техничких наука. Поступак јавне набавке је покренут
Одлуком декана Факултета техничких наука, број: 01-171/65-2 од 02.07.2019. године.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу
јавних набавки РС (www.portal.ujn.gov.rs.) и на интернет страници наручиоца
(www.ftn.uns.ac.rs) дана 04.07.2019. године.
За партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник
Факултет техничких наука поступак је окончан Одлуком Наручиоца о додели
уговора, број:..................... од .................2019. године (попуњава Наручилац), а на
основу
прихваћене
понуде
Добављача
(тада
Понуђача),
дел.број
код
Наручиоца:....................... од...............2019. године (попуњава Наручилац), која у
потпуности одговара условима из Конкурсне документације за предметну јавну
набавку.
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је јавна набавка добара - намештај за опремање
објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука у Новом Саду, у
свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације и понуде
Добављача (тада Понуђача), која чини саставни део овог Уговора.
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Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра која су у свему сагласна
техничкој спецификацији из његове понуде.

III ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна
уговорена
цена
добара
која
су
предмет
овог
Уговора
износи_____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно,_______________
динара са обрачунатим ПДВ-ом. (попуњава Понуђач).
Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa ћe Нaручилац добра кojа су прeдмeт oвoг
угoвoрa наручивати сукцeсивнo, према својим потребама, по ценама из понуде.
Уговорне стране су сагласне да су исказане цене добара фиксне и нису
подложне никаквим променама у току важења овог Уговора.
Цена садржи и све зависне трошкове набавке (транспорт, евентуалне царинске
дажбине, шпедитерске услуге и сл.), fco магацин купца - Наручиоца.
Рок плаћања не може бити краћи од _____________ дана (попуњава Понуђач најмање 15 дана) рачунајући од дана пријема уредног рачуна (фактуре) Добављача
испостављеног након записником верификоване испоруке добара, а у случају
постојања рекламације од стране Наручиоца, даном отклањања недостатака од
стране Добављача.
Основ за плаћање уговорене цене су: рачун Добављача, отпремница Добављача
потписана и од стране представника Наручиоца и Записник о пријему робе потписан
од стране представника обе уговорне стране.
IV НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 4.
Добављач је у обавези да испоруке добара врши сукцесивно, по захтеву
Наручиоца у току периода важења овог Уговора.
Добављач је у обавези да добра испоручи у року од максимум 10 дана од
момента писаног захтева Наручиоца _____________________дана (попуњава Понуђач
– најдуже 10 дана) од дана позива Наручиоца (време одазива).
Место испоруке добара је Научно технолошки парк, угао Улица Др. Илије
Ђуричића и Фрушкогорске, (парцела бр. 3609, ко Нови Сад 2), Нови Сад
Сви трошкови транспорта добара до адресе Наручиоца и други зависни
трошкови набавке падају на терет Добављача.
Добра која Добављач испоручује морају бити нова, у оригиналном паковању и
неоштећена.
V УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА У ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Члан 5.
У случају кашњења у испоруци добара, Наручилац има могућност да одреди
Добављачу накнадни рок за испоруку. У том случају Наручилац писаним путем
обавештава Добављача о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека
уговореног рока.
Уколико Наручилац Добављачу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди,
а добра не буду испоручена ни у том року, Добављач је обавезан да Наручиоцу плати
уговорну казну у висини 0,2% од уговорене вредности из члана 3. став 2. овог уговора,
за сваки дан закашњења, а највише до 10% од уговорене вредности из члана 3. овог
Уговора, и то у року од осам дана од дана пријема позива.
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У случају да Добављач испоручи добра након уговореног или накнадно
продуженог рока из става 1. овог члана и Наручилац прими добра, он има могућност
да у року од 3 дана од дана примопредаје добара обавести Добављача да ли
задржава своје право на уговорну казну. Уколико пропусти овај рок Наручилац губи
право на наплату уговорне казне због задоцњења у испоруци добара.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због задоцњења у испоруци добара већа
од износа уговорне казне, он има право да од Добављача захтева разлику до пуне
накнаде штете.

VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 6.
Добављач сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до момента
приспећа на одредишно место испоруке (адреса Наручиоца), а од тог тренутка ризик
прелази на Наручиоца.
VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 7.
Добављач одговара ако на добрима која су предмет овог Уговора постоји неко
право трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Наручиоца, а о чијем
постојању Наручилац није обавештен нити је пристао да узме робу оптерећену тим
правом.
Добављач се обавезује да преузме сваку врсту спора који евентуално настане у
вези са правом својине на предмету овог Уговора и да Наручиоцу надокнади штету
уколико она настане као последица оспоравања овог права.
Члан 8.
Добављач одговара за материјалне недостатке робе које је она имала у часу
прелаза ризика на Наручиоца, без обзира на то да ли су му исти били познати.
Добављач одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза
ризика на Наручиоца, ако су последица узрока који је постојао пре тог момента.
VIII КВАЛИТЕТ ДОБАРА И ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА
Члан 9.
Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, односно,
захтевима у погледу квалитета добара који су захтевани у конкурсној документацији.
Добављач се обавезује да на погодан начин обезбеди и чува добра од
оштећења или уништења до примопредаје Наручиоцу.
Добављач гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим
законским прописима и стандардима произвођача добара.
Гарантни рок износи_______________месеци од дана испоруке добара
(попуњава Понуђач - не може бити краћи од 24 месеца).
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IX КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА ДОБАРА
Члан 10.
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.
Наручилац је дужан да примљену робу преброји и на уобичајени начин прегледа.
Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине или видљиве
недостатке робе мора бити сачињена у писаној форми (рекламациони записник) и
достављена Добављачу у року од пет дана од дана пријема робе.
Добављач је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Наручиоца
обезбеди исправну испоруку без икаквих додатних трошкова по Наручиоца,
У периоду гарантног рока, понуђач је обавезан да у најкраћем могућем примереном
року отклања све недостатке на предметним добрима, односно да приступи
отклањању недостатака (преузимањем добра на адреси наручиоца) у року од 2 дана
од дана пријема писаног захтева за рекламацију. Рекламацију извршити у року од
максимално 7 дана од дана преузимања добра. У случају да то не учини у року од 7
дана од дана пријема рекламације, поред уговорне казне дужан је да Наручиоцу
надокнади насталу штету.

Члан 11.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета,
Наручилац има право, након уредног обавештавања Добављача, да:
одустане од уговора, односно, раскине уговор, стави робу на располагање
Добављачу и тражи накнаду штете због неиспуњења уговорних обавеза или
- стави робу Добављачу на располагање и захтева уредно испуњење уговора,
односно, другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима квалитета и
накнаду штете због неуредног испуњења или накнаду штете због задоцњења, односно,
уколико је штета коју је претрпео већа од износа уговорне казне због задоцњења, има
право да захтева разлику до пуне накнаде штете због задоцњења.
X ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 12.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би
могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као
случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и
спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24
часа од момента сазнања те информације.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве,
експлозије, саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или
ратног стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила.
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Члан 13.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних
обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право
да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
XI ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Приликом закључења Уговора Добављач предаје Наручиоцу у депозит, као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко сопствену
меницу, регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Менично овлашћење гласи на износ од 10% од од уговорене вредности јавне набавке
без ПДВ-а, наведене у члану 3. овог Уговора. Рок важности менице је 15 (петнаест)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Добављач је у обавези да уз меницу приложи: менично овлашћење, захтев за
регистрацију менице и копију картона депонованих потписа, све у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Уколико Добављач приликом закључења уговора не достави меницу за добро
извршење посла за захтеваном пратећом документацијом, уговор се неће сматрати
закљученим.
Потписивањем овог Уговора Добављач даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко сопствену меницу у случају да не
изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорени квантитет и квалитет
добара. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
XII РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути уз обострану сагласност уговорних страна или
једностраним отказом.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у писаној форми, уз
отказни рок од пет дана од дана достављања писаног отказа.
XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 16.
Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под
условима прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.
XIV ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА
Члан 17.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењују се одредбе Закона
о облигационим односима.
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XV СПОРОВИ
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно
надлежног суда у Новом Саду.

XVI СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 19.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, а
рок важења му је једна година од дана његовог закључења.
Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана, уколико се
утроше оквирна средстава из члана 3. став 2. овог уговора, о чему Наручилац
обавештава Добављача.

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за
Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.
Наручилац ће сагласно одредбама члана 113. Закона о јавним набавкама
доставити потписани уговор Добављачу на потписивање у року од осам дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Добављач је у обавези да Наручиоцу врати потписане примерке уговора са ознаком
свог деловодног броја и датума, како би Наручилац у року испунио обавезу
објављивања обавештења о закљученом уговору утврђену одредбама члана 116.
Закона о јавним набавкама.
Уколико Добављач приликом закључења уговора не достави меницу за добро
извршење посла за захтеваном пратећом документацијом, уговор се неће сматрати
закљученим.
За Добављача:

__________________________________

За Наручиоца:

_____________________________________
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Модел уговора за партију 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП
дела чији је корисник Факултет техничких наука
УГОВОР

намештај за опремање објекта НТП дела
чији је корисник Факултет
техничких наука, партија 2 о јавној набавци добара -

Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука за потребе Факултета техничких наука у Новом Саду, у
отвореном поступку јавне набавке, ЈН бр: 30-ОПД-2019
закључен у Новом Саду, дана _____________________ 2019. године између
уговорних страна:
3. Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду,
Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, ПИБ 100724720, матични број: 08067104, број
рачуна: 840-1710660-30 Управа за трезор, кога заступа декан проф. др Раде
Дорословачки, (у даљем тексту: Наручилац)
и
4. ____________________________________________________
из
_____________________, Улица ________________________________ број ______
,
кога
заступа_________________
______________________, МБ_______________ПИБ_________________ (у даљем
тексту: Добављач)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________
_____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________
_____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,

из

из

(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа ____________________________________.
(име и презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од
_____________ године, који је саставни део овог уговора споразумне стране су се
сагласиле
да
заједнички
пуномоћник
групе
понуђача
буде_____________________________ директор ________________________________
(име и презиме)
(скраћено пословно име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
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АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Продавац је део набавке која је предмет овог уговора,
и то
_________________________________________________________________________
(део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(скраћено пословно име подизвођача)
из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од
укупно уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара
Добављач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има
наведеним у овом члану.
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу одредби члана
32. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)
спровео отворени поступак јавне набавке добара - намештај за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука, , обликован у две партије:
партију 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука, и партију 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела
чији је корисник Факултет техничких наука. Поступак јавне набавке је покренут
Одлуком декана Факултета техничких наука, број: 01-171/65-2 од 02.07.2019. године.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу
јавних набавки РС (www.portal.ujn.gov.rs.) и на интернет страници наручиоца
(www.ftn.uns.ac.rs) дана 04.07.2019. године.
За партију 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је
корисник Факултет техничких наука поступак је окончан Одлуком Наручиоца о
додели уговора, број:..................... од .................2019. године (попуњава Наручилац), а
на основу прихваћене понуде Добављача (тада Понуђача), дел.број код
Наручиоца:....................... од...............2019. године (попуњава Наручилац), која у
потпуности одговара условима из Конкурсне документације за предметну јавну
набавку.
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је јавна набавка добара За партију 2 - Лабораторијски
сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука у
Новом Саду, у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације и
понуде Добављача (тада Понуђача), која чини саставни део овог Уговора.
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра која су у свему сагласна
техничкој спецификацији из његове понуде.
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III ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна
уговорена
цена
добара
која
су
предмет
овог
Уговора
износи_____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно,_______________
динара са обрачунатим ПДВ-ом. (попуњава Понуђач).
Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa ћe Нaручилац добра кojа су прeдмeт oвoг
угoвoрa наручивати сукцeсивнo, према својим потребама, по ценама из понуде.
Уговорне стране су сагласне да су исказане цене добара фиксне и нису
подложне никаквим променама у току важења овог Уговора.
Цена садржи и све зависне трошкове набавке (транспорт, евентуалне царинске
дажбине, шпедитерске услуге и сл.), fco магацин купца - Наручиоца.
Рок плаћања не може бити краћи од _____________ дана (попуњава Понуђач најмање 15 дана) рачунајући од дана пријема уредног рачуна (фактуре) Добављача
испостављеног након записником верификоване испоруке добара, а у случају
постојања рекламације од стране Наручиоца, даном отклањања недостатака од
стране Добављача.
Основ за плаћање уговорене цене су: рачун Добављача, отпремница Добављача
потписана и од стране представника Наручиоца и Записник о пријему робе потписан
од стране представника обе уговорне стране.
IV НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 4.
Добављач је у обавези да испоруке добара врши сукцесивно, по захтеву
Наручиоца у току периода важења овог Уговора.
Добављач је у обавези да добра испоручи у року од максимум 10 дана од
момента писаног захтева Наручиоца _____________________дана (попуњава Понуђач
– најдуже 10 дана) од дана позива Наручиоца (време одазива).
Место испоруке добара је Научно технолошки парк, угао Улица Др. Илије
Ђуричића и Фрушкогорске, (парцела бр. 3609, ко Нови Сад 2), Нови Сад
Сви трошкови транспорта добара до адресе Наручиоца и други зависни
трошкови набавке падају на терет Добављача.
Добра која Добављач испоручује морају бити нова, у оригиналном паковању и
неоштећена.
V УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА У ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Члан 5.
У случају кашњења у испоруци добара, Наручилац има могућност да одреди
Добављачу накнадни рок за испоруку. У том случају Наручилац писаним путем
обавештава Добављача о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека
уговореног рока.
Уколико Наручилац Добављачу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди,
а добра не буду испоручена ни у том року, Добављач је обавезан да Наручиоцу плати
уговорну казну у висини 0,2% од уговорене вредности из члана 3. овог уговора, за
сваки дан закашњења, а највише до 10% од уговорене вредности из члана 3. овог
Уговора, и то у року од осам дана од дана пријема позива.
У случају да Добављач испоручи добра након уговореног или накнадно
продуженог рока из става 1. овог члана и Наручилац прими добра, он има могућност
да у року од 3 дана од дана примопредаје добара обавести Добављача да ли
задржава своје право на уговорну казну. Уколико пропусти овај рок Наручилац губи
право на наплату уговорне казне због задоцњења у испоруци добара.
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Ако је штета коју је Наручилац претрпео због задоцњења у испоруци добара већа
од износа уговорне казне, он има право да од Добављача захтева разлику до пуне
накнаде штете.
VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 6.
Добављач сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до момента
приспећа на одредишно место испоруке (адреса Наручиоца), а од тог тренутка ризик
прелази на Наручиоца.
VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 7.
Добављач одговара ако на добрима која су предмет овог Уговора постоји неко
право трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Наручиоца, а о чијем
постојању Наручилац није обавештен нити је пристао да узме робу оптерећену тим
правом.
Добављач се обавезује да преузме сваку врсту спора који евентуално настане у
вези са правом својине на предмету овог Уговора и да Наручиоцу надокнади штету
уколико она настане као последица оспоравања овог права.
Члан 8.
Добављач одговара за материјалне недостатке робе које је она имала у часу
прелаза ризика на Наручиоца, без обзира на то да ли су му исти били познати.
Добављач одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза
ризика на Наручиоца, ако су последица узрока који је постојао пре тог момента.
VIII КВАЛИТЕТ ДОБАРА И ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА
Члан 9.
Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, односно,
захтевима у погледу квалитета добара који су захтевани у конкурсној документацији.
Добављач се обавезује да на погодан начин обезбеди и чува добра од
оштећења или уништења до примопредаје Наручиоцу.
Добављач гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим
законским прописима и стандардима произвођача добара.
Гарантни рок износи_______________месеци од дана испоруке добара
(попуњава Понуђач - не може бити краћи од 24 месеца).

IX КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА ДОБАРА
Члан 10.
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.
Наручилац је дужан да примљену робу преброји и на уобичајени начин прегледа.
Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине или видљиве
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недостатке робе мора бити сачињена у писаној форми (рекламациони записник) и
достављена Добављачу у року од пет дана од дана пријема робе.
Добављач је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Наручиоца
обезбеди исправну испоруку без икаквих додатних трошкова по Наручиоца,
У периоду гарантног рока, понуђач је обавезан да у најкраћем могућем примереном
року отклања све недостатке на предметним добрима, односно да приступи
отклањању недостатака (преузимањем добра на адреси наручиоца) у року од 2 дана
од дана пријема писаног захтева за рекламацију. Рекламацију извршити у року од
максимално 7 дана од дана преузимања добра. У случају да то не учини у року од 7
дана од дана пријема рекламације, поред уговорне казне дужан је да Наручиоцу
надокнади насталу штету.
Члан 11.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета,
Наручилац има право, након уредног обавештавања Добављача, да:
одустане од уговора, односно, раскине уговор, стави робу на располагање
Добављачу и тражи накнаду штете због неиспуњења уговорних обавеза или
- стави робу Добављачу на располагање и захтева уредно испуњење уговора,
односно, другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима квалитета и
накнаду штете због неуредног испуњења или накнаду штете због задоцњења, односно,
уколико је штета коју је претрпео већа од износа уговорне казне због задоцњења, има
право да захтева разлику до пуне накнаде штете због задоцњења.
X ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 12.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би
могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као
случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и
спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24
часа од момента сазнања те информације.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве,
експлозије, саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или
ратног стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила.
Члан 13.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних
обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право
да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
XI ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 14.
Приликом закључења Уговора Добављач предаје Наручиоцу у депозит, као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко сопствену
меницу, регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Менично овлашћење гласи на износ од 10% од од уговорене вредности јавне набавке
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без ПДВ-а, наведене у члану 3. овог Уговора. Рок важности менице је 15 (петнаест)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Добављач је у обавези да уз меницу приложи: менично овлашћење, захтев за
регистрацију менице и копију картона депонованих потписа, све у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Уколико Добављач приликом закључења уговора не достави меницу за добро
извршење посла за захтеваном пратећом документацијом, уговор се неће сматрати
закљученим.
Потписивањем овог Уговора Добављач даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко сопствену меницу у случају да не
изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорени квантитет и квалитет
добара. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
XII РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути уз обострану сагласност уговорних страна или
једностраним отказом.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у писаној форми, уз
отказни рок од пет дана од дана достављања писаног отказа.
XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 16.
Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под
условима прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.
XIV ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА
Члан 17.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењују се одредбе Закона
о облигационим односима.
XV СПОРОВИ
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно
надлежног суда у Новом Саду.
XVI СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 19.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, а
рок важења му је једна година од дана његовог закључења.
Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана, уколико се
утроше оквирна средстава из члана 3. став 2. овог уговора, о чему Наручилац
обавештава Добављача.
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XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за
Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.
Наручилац ће сагласно одредбама члана 113. Закона о јавним набавкама
доставити потписани уговор Добављачу на потписивање у року од осам дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Добављач је у обавези да Наручиоцу врати потписане примерке уговора са ознаком
свог деловодног броја и датума, како би Наручилац у року испунио обавезу
објављивања обавештења о закљученом уговору утврђену одредбама члана 116.
Закона о јавним набавкама.
Уколико Добављач приликом закључења уговора не достави меницу за добро
извршење посла за захтеваном пратећом документацијом, уговор се неће сматрати
закљученим.
За Добављача:

__________________________________

За Наручиоца:

_____________________________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука, Трг Доситеја
Обрадовића бр. 6, 21000 Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких
наука,, ЈН број: 30-ОПД-2019, партија 1 - - намештај за опремање објекта НТП дела
чији је корисник Факултет техничких наука,- НЕ ОТВАРАТИ и/или партија 2 Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука - НЕ ОТВАРАТИ". Обавезно је навести партију или партије за које се
подноси понуда.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
05.08.2019. године до 10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Поред доказа о испуњености обавезних и додатних услова у скаду са
Упутством како се доказује испуњеност услова (Поглавље IV), понуда мора да
садржи следећу документацију оверену печатом и својеручним потписом
овлашћеног лица понуђача:
1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
о јавним набавкама (Образац 5);
6. Модел уговора;
7. Техничку спецификацију предмета јавне набавке, (поглавље III), којом
понуђач потврђује да понуда у свему одговара захтевима из конкурсне
документације и
8. Споразум закључен између понуђача из групе понуђача којим се они
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (чл.81
ст.4. Закона) - подноси се само у случају када понуду подноси група
понуђача.
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Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у
понуди, на начин и редом како је дато у конкурсној документацији.
Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са
Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца. Понуда мора да садржи све
доказе дефинисане конкурсном документацијом. Појединачне обрасце садржане у
конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено,
неизбрисивим мастилом. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени,
потписани својеручно од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу
са конкурсном документацијом и овим упутством.
Уколико понуђач наступа самостално, сваку страну модела уговора мора да
попуни, парафира (овлашћено лице) и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све
елементе уговора, тј. да се слаже са понуђеним текстом.
У случају подношења заједничке понуде, сваку страну модела уговора мора да
попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице овлашћеног понуђача из групе
понуђача, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора, тј. да се слажу са
понуђеним текстом.
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања своје
понуде.
Ако понуђач подноси понуду самостално - овлашћено лице понуђача
потписује и оверава печатом све обрасце из конкурсне документације.
Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) - група понуђача
може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе понуђача који ће потписивати и оверавати печатом обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу, као што су Образац изјаве о независној
понуди и Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона. Сваки члан
групе понуђача, укључујући и носиоца посла, мора да достави попуњен, потписан и
печатиран Образац изјаве о независној понуди, као и Образац изјаве понуђача о
поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона. У случају да се група понуђача
определи да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава
обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба
дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сходно члану 81. Закона о јавним набавкама.
Ако нонуђач подноси понуду са подизвођачем - овлашћено лице понуђача
потписује и оверава печатом све обрасце из конкурсне документације.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован у две партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређену партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије,
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно, могу бити достављени
у једном примерку за обе партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет
техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 6, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара -- намештај за опремање објекта НТП
дела чији је корисник Факултет техничких наука,, ЈН број: 30-ОПД-2019, партија 1
- - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких
наука,- НЕ ОТВАРАТИ и/или партија 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука - НЕ ОТВАРАТИ"- или
„Допуна понуде за јавну набавку добара -- намештај за опремање објекта НТП
дела чији је корисник Факултет техничких наука,, ЈН број: 30-ОПД-2019, партија 1
- - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких
наука,- НЕ ОТВАРАТИ и/или партија 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука - НЕ ОТВАРАТИ" или
„Опозив понуде за јавну набавку добара -- намештај за опремање објекта НТП
дела чији је корисник Факултет техничких наука,, ЈН број: 30-ОПД-2019, партија 1
- - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких
наука,- НЕ ОТВАРАТИ и/или партија 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта
НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука " или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара -- намештај за опремање
објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука,, ЈН број: 30-ОПД2019, партија 1 - - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник
Факултет техничких наука,- НЕ ОТВАРАТИ и/или партија 2 - Лабораторијски сто
за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет техничких наука - НЕ
ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
Закона о јавним набавкама, и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/2012).
Плаћање се врши на основу рачуна који издаје понуђач - добављач, и то у року
који не може бити краћи од 15 (петнаест) дана од дана настанка ДПО (дужничкоповерилачког односа), а након закључења Уговора. Даном настанка ДПО се сматра
дан када понуђач - добављач испостави рачун након извршене испоруке наручиоцу.
Рачун мора бити уредно састављен у складу са Законом о порезу на додату
вредност и подзаконским актима.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен добављачу, а
плаћање одложено на његову штету све док се не испостави уредан рачун.
Плаћање се врши на рачун понуђача - добављача.
Понуђачу није дозвољено да од наручиоца захтева аванс, нити издавање
средстава обезбеђења плаћања. Понуде у којима се буду захтевали аванс или
инструменти обезбеђења плаћања од наручиоца биће оцењене као неприхватљиве.
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9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Испорука добара ће се вршити сукцесивно, по захтеву наручиоца. Добављач је у
обавези да добра испоручи у року од максимум 10 дана од момента писаног захтева
Наручиоца. Место испоруке добара је Научно технолошки парк, угао Улица Др. Илије
Ђуричића и Фрушкогорске, (парцела бр. 3609, ко Нови Сад 2), Нови Сад
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
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. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Напомена: Захтеви у погледу средства обезбеђења односе се на обе партије:
партија 1 - намештај за опремање објекта НТП дела чији је корисник Факултет
техничких наука, и партија 2 - Лабораторијски сто за опремање објекта НТП дела
чији је корисник Факултет техничких наука
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење (менично писмо) са
назначеним износом у вредности од 10% од уговорене вредности јавне набавке без
ПДВ-а, наведене у члану 3. став 2. Модела уговора (Поглавље VII), са роком
важности који је 15 (петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Уз меницу се обавезно доставља:
1. захтев за регистрацију менице,
2. менично овлашћење за корисника бланко соло менице састављено на основу
Закона о меници, које гласи на захтевани износ са наведеним роком важења менице и
3. копија картона депонованих потписа издатог од стране пословне банке коју
изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу.
У погледу форме и садржине менице и меничне документације морају бити
испуњени следећи услови:
- меница мора бити потписана од стране лица чији се потпис налази на Картону
депонованих потписа банке у којој су менице регистроване;
- потпис треба да буде оверен печатом;
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- печат на меници мора да се налази у Картону депонованих потписа;
- печат и потпис не смеју прећи белу маргину менице;
- меница и овлашћење не смеју садржати факсимил потписа;
- захтев за регистрацију менице мора бити достављен на прописаном обрасцу,
оверен печатом и потписом овлашћеног лица банке;
- копија картона депонованих потписа мора да буде оверена од стране банке у
којој су менице регистроване, тако да је копија верна оригиналу;
- менично овлашћење мора да буде састављено на меморандуму меничног
дужника (изабраног понуђача);
- менично овлашћење мора да буде потписано и печатирано као и менице и
- меница мора бити регистрована на сајту Народне банке Србије, што ће
наручилац проверити приликом пријема исте.
Меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла са пратећом
документацијом предаје понуђач коме је додељен уговор приликом закључења
уговора и НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Уколико за обе партије буде одабрана понуда једног понуђача, исти је у обавези
да за сваку партију достави посебну меницу.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Техничка документација и планови не представљају елемент предмета јавне
набавке.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца: Факултет техничких наука, Нови сад, Трг Доситеја Обрадовића број 6 или
путем е-мејла: ftnjn@uns.ac.rs (особа за контакт је: Наташа Микић) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр: 30ОПД-2019, партија 1 и/или партија 2”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Факултет техничких наука/Конкурсна документација за ЈН:30-ОПД-2019

58 од 61

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на његовој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је
да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: ftnjn@uns.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца: Факултет техничких наука, Нови сад, Трг Доситеја Обрадовића број
6.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
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подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; наручилац: Факултет техничких наука, Нови сад, Трг Доситеја
Обрадовића број 6, јавна набавка број: 30-ОПД-2019, партија 1 и/или партија 2;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1, или
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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