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18 000 Ниш, ул. Вожда Карађорђа бр. 27

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА НАБАВКА ОПРЕМE ЗА КАБИНЕТ БИОЛОГИЈЕ
обликовану у две партије:
Партија 1
Партија 2

Наставна и лабораторијска опрема
Школски намештај

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Редни број 1/2018

Октобар 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. 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 01-1/1 од 25.10.2018. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01-1/2 од 25.10.2018.
године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку добара - набавка опреме за кабинет биологије,
обликовану у две партије:
Партија 1
Партија 2

Наставна и лабораторијска опрема
Школски намештај

Редни број јавне набавке 1/2018

Датум и време:
Крајњи рок за подношење понуда

05.11.2018. године до 1500 сати

Јавно отварање понуда

05.11.2018. године у 1600 сати
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ:
Назив:___________________________________________________________
Адреса седишта: __________________________________________________
Контакт особа:____________________________________________________
Телефон/телефакс:________________________________________________
e-mail:___________________________________________________________
ПРИМАЛАЦ ПОНУДЕ:
Гимназија „Бора Станковић“ Ниш
ул. Вожда Карађорђа бр. 27
18 000 Ниш
(канцеларија број 1 у приземљу)

ПОНУДА
у поступку јавнe набавкe мале вредности добара - набавка опреме за кабинет
биологије, обликованe у две партије:

Број партије

Назив партије
Наставна и лабораторијска опрема
Школски намештај

Партија 1
Партија 2

(пожељно је заокружити број партије за коју се подноси понуда)

НЕ ОТВАРАТИ !
Напомена: Налепити на коверти понуде.
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1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Подаци о наручиоцу: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, ПИБ: 101858198, МБР:
07174667; Текући рачун број: 840-1723660-24; Адреса: ул. Вожда Карађорђа бр. 27, 18000
Ниш; Интернет страница: http://www.borastankovic.edu.rs/kontakt/
1.2
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 1/2018 су добра - опрема за
кабинет биологије.
Шифра из ОРН:
38000000-5 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)
38516000-5 - Монокуларни или бинокуларни светлосни микроскопи са више сочива
30195900-1 - Беле табле и магнетне табле
39160000-1 - Школски намештај
1.3
Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
1.4
Партије
Предметна набавка је обликована у 2 партије.
Партија 1 - Наставна и лабораторијска опрема
Партија 2 - Школски намештај
1.5
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 951.120,00 динара, што по
партијама износи:
Број
Назив партије
Процењена вредност
партије
(динара без ПДВ-а)
Партија 1
Наставна и лабораторијска опрема
656.730,00
Партија 2
Школски намештај
294.390,00
1.6
Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци добара
1.7
Контакт особа: Слађана Миленковић, контакт телефон/факс: 018/527-621; 018/522044, e-mail: sekretar.bs@gmail.com, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду
од 08:00 до 13:00 часова (у преподневној смени), односно у периоду од 14:00 до 19:00
часова (у поподневној смени).
2.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Врста критеријума за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити
применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног
порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под
условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену
понуђача који нуди добра страног порекла.
Критеријум 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 краћи рок испоруке добара. У случају истог рокa испоруке добара, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У
случају истог гарантног рокa, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок важења понуде.
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3.

ПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

По позиву за подношење понуда за јавну набавку добара - набавка опреме за кабинет
биологије, редни број 1/ 2018, обликовану у две партије, објављеном дана 26.10.2018.
године на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет страници наручиоца
http://www.borastankovic.edu.rs/kontakt/
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА
САДРЖИ:
а) Образац изјаве о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4),
услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног
лица, у зависности од начина наступа, за сваку партију посебно.
* Изјаву понуђача - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног
лица понуђача, уколико понуђач самостално подноси понуду,
или
Изјаву понуђача и Изјаву подизвођача - попуњену, оверену печатом и потписану
од стране овлашћеног лица понуђача, односно од стране овлашћеног лица подизвођача,
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
Изјаву понуђача - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду подноси група понуђача.
б) Изјаву о независној понуди - попуњену, оверену печатом и потписану од стране
овлашћеног лица, за сваку партију посебно;
в) Изјаву о достављању средства финансијског обезбеђења - попуњену, оверену
печатом и потписану од стране овлашћеног лица, за сваку партију посебно;
г) Образац понуде - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног
лица, за сваку партију посебно;
д) Техничку спецификацију добара - попуњену, оверену печатом и потписану од
стране овлашћеног лица, за сваку партију посебно;
ђ) Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица,
за сваку партију посебно;
е) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло меницу, копију
захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом истог од стране пословне банке, попуњено, оверено печатом и потписано
менично овлашћење и копију картона депонованих потписа, за сваку партију посебно.
НАПОМЕНА: Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити
перфорирана.
ж) Каталог или изводе из каталога произвођача за понуђена добра у папирном
облику. Уколико су изводи из каталога на страном језику, понуђач је дужан да приложи и
неоверен превод истих на српски језик, за сваку партију посебно.
з) у случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који
обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 3.8. овог Упутства;
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и) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде попуњен и потписан, за сваку партију посебно.
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 обрасца трошкова припреме понуде није обавезно.
ј) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом,
потпише и достави у склопу понуде.
3.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику
на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне
набавке.
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора
да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној
документацији није другачије назначено.
3.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара, на коју лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације или
на полеђини коверте или на кутији уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон
и контакт особу подносиоца понуде - понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити „Заједничка понуда“ и навести
назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и е-маил свих понуђача из групе
понуђача.
Понуду доставити на адресу: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, ул.Вожда Карађорђа
бр. 27. 18 000 Ниш (канцеларија број 1 у приземљу), са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018 обликовану у две
партије, за партију/је _____, - НЕ ОТВАРАТИ”.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у
транспорту и за неадекватно достављење понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
05.11.2018. године до 15.00 сати.
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.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
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Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину
и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због
битних недостатака понуде.
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво
за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.
Понуда мора обавезно садржати попуњене и потписане све тражене обрасце из
конкурсне документације или обрасце сачињене, попуњене и потписане од стране понуђача
под условом да исти садрже све податке који су наведени у обрасцима из конкурсне
документације.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком
која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са
обрасцима из конкурсне документације.
Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати и потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача која претходно попуњена мора бити потписана од стране сваког понуђача из групе
понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
потписује обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно
чл. 81. Закона о јавним набавкама.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 05.11.2018. године са почетком у 16.00
сати, у просторијама наручиоца на адреси: ул. Вожда Карађорђа бр.27 у Нишу, канцеларија
бр.1 у приземљу.
Представник понуђача, пре почетка отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу
писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које је заведено код понуђача и
потписано од стране одговорног лица понуђача.
3.3 ПАРТИЈЕ
Предметна набавка је обликована у 2 партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
Понуда мора да обухватити најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да
се може оцењивати за сваку партију појединачно.
Свака партија је предмет посебног уговора.
3.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
3.5 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: Гимназија „Бора
Станковић“ Ниш, ул.Вожда Карађорђа бр. 27 18000 Ниш, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара - набавка опреме за кабинет биологије, број
1/2018, обликовану у две партије, за партију/је______ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - набавка опреме за кабинет биологије, број
1/2018, обликовану у две партије, за партију/је______ - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку добара - набавка опреме за кабинет биологије, број
1/2018, обликовану у две партије, за партију/је______ - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - набавка опреме за кабинет
биологије, број 1/2018, обликовану у две партије, за партију/је______ - 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 адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
3.6 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 и Моделу уговора, понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
3.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде и
Моделу уговора 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.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави све обрасце и доказе предвиђене
конкурсном документацијом и доказе о испуњености обавезних и додатних услова који су
таксативно наведени у делу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН. У том случају понуђач је
дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. ст. 1. тачка 1), 2) и
4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро
извршење посла раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео
знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
Понуђач, oдносно Добављач, 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.
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3.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде и Моделу уговора морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све обрасце и доказе предвиђене конкурсном
документацијом и доказе о испуњености обавезних и додатних услова који су таксативно
наведени у делу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач
из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а додатне услове из
члана 76. ЗЈН, одређене конкурсном документацијом, испуњавају заједно. У том случају
група понуђача је дужна да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из
члана 75. ст. 1. тачка 1), 2) и 4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН.
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) ЗЈН 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,
а пожељно је и да садржи податке о:
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења (уколико исто
наручилац захтева конкурсном документацијом),
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права, у
супротном, захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача која је
поднела заједничку понуду и
 податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати образце из конкурсне
документације, у случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из
групе попуни и потпише све обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача. Изјаву групе понуђача потписују сви понуђачи из групе понуђача.
Сви 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 ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
3.9 НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
3.9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, за све партије
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача - Добављача у складу са
роковима прописаним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о
начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура“ (Сл. Гласник РС број 7/2018), по
извршеном квалитативном и квантитавном пријему добара и испостављању коначног
рачуна потписаног и обострано заведеног, а сачињеног на основу обострано оверене
отпремнице, оверених гарантних листова, записника о примопредаји предметних добара и
јединичних цена из Понуде.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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3.9.2 Захтеви у погледу гарантног рока
Партија 1 - Гарантни рок за квлитет испоручених добара не може бити краћи од 24
месеца од дана испоруке предметних добара.
Партија 2 - Гарантни рок за квлитет испоручених добара не може бити краћи од 12
месеци од дана испоруке предметних добара.
3.9.3 Захтев у погледу рока и места испоруке добара, за све партије
Рок за испоруку предметних добара не може бити дужи од 10 календарских дана од
дана закључења уговора.
Место испоруке добара - на адресу наручиоца: ул. Вожда Карађорђа бр. 27 у Нишу.
3.9.4 Захтев у погледу рока важења понуде, за све партије
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 на може мењати
понуду.
3.10 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.
Јединичне цене предметних добара из понуде Добављача су фиксне и неће се мењати
ни по ком основу током извршења уговора.
У јединичне цене (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови Добављача, на паритету Фцо магацин Наручиоца ул. Вожда Карађорђа бр. 27 18000 Ниш.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чл. 92. ЗЈН.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, потпише и достави у оквиру
понуде.
3.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да уз понуду достави, за сваку партију посебно, као средство
обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло меницу која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), копију захтева за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог
од стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет
странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано од стране
овлашћеног лица менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста
не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на
наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
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текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан и оверен
уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор, у тренутку закључења уговора, не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Понуђач коме je додељен уговор - Добављач, дужан је да до тренутка закључења
уговора, преда Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну)
бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне
банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из Регистра
меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено,
печатом оверено и потписано од стране овлашћеног лица менично овлашћење и копију
картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста
не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на
наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од
уговореног рока за испоруку предметних добара. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за испоруку предметних добара, рок важења меничног овлашћења мора да се
продужи.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише
10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити за случај неизвршавања
или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, од стране
Добављача.
III Понуђач коме je додељен уговор - Добављач, дужан је да на дан примопредаје
предметних добара, преда Наручиоцу као средство обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне
банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне
банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано од стране овлашћеног лица менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста
не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на
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наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања
грешака у гарантном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ
од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
3.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве,
у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, сагласно
члану 14. Закона о јавним набавкама.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним
прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан
у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен
црвеном бојом, поред њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико подносилац понуде не наведе
по ком пропису су подаци у понуди утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као
да нису поверљиви.
3.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: sekretar.bs@gmail.com,
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 (пет) 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, јавна набавка редни број
1/2018”.
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.
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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 својој 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.
3.14 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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
3.15 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може, сходно чл. 82. Закона о јавним набавкама, одбити понуду уколико
поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН,
- учинио повреду конкуренције - доставио неистините податке у понуди или без
оправданих разлога одбио да закључи уговор, након што му је уговор додељен,
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
3.16 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.
3.17 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
које 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 овог 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: sekretar.bs@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.

14/68

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако 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 интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 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 5 (пет)
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. ЗЈН.
Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. тачка 1)
ЗЈН ("Службени гласник Република Србија" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у износу од
60.000 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту
права Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки:
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html).
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 - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, улица Вожда Карађорђа бр. 27 18
000 Ниш; јавна набавка број 1/2018.
(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
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 Народне банке Србије у складу са ЗЈН и
другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
3.18 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу
коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама.
Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и достави
наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријема.
3.19 ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
У складу са чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, могућност измене уговора о
јавној набавци постоји у случају измене прописа који регулишу област која је предмет
уговора.
3.20 БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3.21 НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року,
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који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа. У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен
законом или конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет
страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити као
неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном
документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за
привредне регистре не морају да достављају доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, јер је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs).
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају дадостављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2)
и 4) ЗЈН (Извод из регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда,
односно надлежне полицијске управе, да понуђач односно, његов законски заступник, нису
осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН и Потврде надлежног
пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације) сходно чл. 78. ЗЈН.
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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4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.
бр.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Да је регистрован код надлежног
1. органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. ИЗЈАВА,
којом
понуђач
под
пуном
1. тач. 1) ЗЈН);
материјалном и кривичном одговорношћу
Да он и његов законски заступник потврђује да испуњава услове за учешће у
није осуђиван за неко од поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2)
кривичних
дела
као
члан и 4) и услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН дефинисане
организоване криминалне групе, да овом конкурсном документацијом – попуњена,
и потписана од стране
није осуђиван за кривична дела оверена печатом
2.
против привреде, кривична дела овлашћеног лица, за сваку партију посебно, у
против животне средине, кривично зависности од начина наступа.
дело примања или давања мита, * Изјаву понуђача - попуњену, оверену
кривично дело преваре (чл. 75. ст. печатом и потписану од стране овлашћеног лица
понуђача, уколико понуђач самостално подноси
1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе, понуду,
доприносе и друге јавне дажбине у или
Изјаву понуђача и Изјаву подизвођача складу са прописима Републике
3.
Србије или стране државе када има попуњену, оверену печатом и потписану од
седиште на њеној територији (чл. стране овлашћеног лица понуђача, односно од
стране овлашћеног лица подизвођача, уколико
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које понуђач подноси понуду са подизвођачем,
произлазе из важећих прописа о или
заштити на раду, запошљавању и Изјаву понуђача - попуњену, оверену печатом
условима рада, заштити животне и потписану од стране овлашћеног лица сваког
4.
средине, као и да нема забрану понуђача из групе понуђача, уколико понуду
обављања делатности која је на подноси група понуђача.
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
ДОДАТНИ УСЛОВ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатни услов
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан овом конкурсном документацијом, а
испуњеност додатног услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и
то:
Р.
бр.
ДОДАТНИ УСЛОВ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Каталог произвођача или изводи из каталога произвођача
- да поседује каталог за понуђена добра, у папирном облику, за сваку партију
1. или изводе из каталога посебно. Уколико су каталог или изводи из каталога на
произвођача
за страном језику, понуђач је дужан да приложи и неоверен
понуђена добра
превод истих на српски језик.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних
у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. понуђачи доказују
достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују да испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1),
2) и 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијом - попуњене,
оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица, за сваку партију посебно, у
зависности од начина наступа.
* Изјаву понуђача - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица
понуђача, уколико понуђач самостално подноси понуду,
или
Изјаву понуђача и Изјаву подизвођача - попуњену, оверену печатом и потписану од
стране овлашћеног лица понуђача, односно од стране овлашћеног лица подизвођача,
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
Изјаву понуђача - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду подноси група понуђача.
 Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведног у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН,
понуђач доказује достављањем каталога или извода из каталога произвођача за понуђена
добра, у папирном облику, за сваку партију посебно. Уколико су каталог или изводи из
каталога на страном језику, понуђач је дужан да приложи и неоверен превод истог на
српски језик.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и из члана
75. ст. 2. ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да достави Изјаву понуђача и Изјаву
подизвођача, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица
понуђача, односно од стране овлашћеног лица подизвођача.
 Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач
из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и из
члана 75. ст. 2. ЗЈН. У том случају група понуђача је дужна да достави попуњену Изјаву
понуђача, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача. Додатни услов из члана 76. ЗЈН група понуђача испуњава заједно.
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5. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

_________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из ____________________, ул. __________________________________ бр. ________,

бр.л.к. _____________________________ ПУ ________________________ овлашћује

се да у име ____________________________________________

из ______________,

(назив понуђача)

може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку добара - набавка опреме за
кабинет биологије, брoj 1/2018, обликовану у две партије, за партију/је:

Број партије
Партија 1
Партија 2

Назив партије
Наставна и лабораторијска опрема
Школски намештај
(заокружити број партије)

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда предметне јавне набавке и
у друге сврхе се не може користити.

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити Овлашћење представника понуђача.
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ПАРТИЈА 1
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6. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________, из ___________
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018,
обликовану у две партије, за партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

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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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________ из ____________ у поступку јавне
набавке добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две
партије, за партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема, испуњава све услове из чл. 75.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан 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) Понуђач 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) Понуђач 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 (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1), 2 и 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту у потребном броју примерака.
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8.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____________________________________________ из ___________ у
поступку јавне набавке добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018,
обликовану у две партије, за партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан 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) Подизвођач 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) Подизвођач 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________

ПОДИЗВОЂАЧ:

Датум:_____________

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. У случају подношења понуде с већим
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту у
потребном броју примерака.
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9.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача
___________________________________________ из _______________, дајем следећу

ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке
мале вредности добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у
две партије, за партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема, предати Наручиоцу:
- до тренутка закључења уговора као средство обезбеђења за добро извршење посла:
једну бланко соло меницу (оверену печатом и потписану), копију захтева за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом
исте од стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне
интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано
менично овлашћење у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, у корист
наручиоца са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку
предметних добара и копију картона депонованих потписа.
- на дан примопредаје предметних добара, као средство обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а: једну бланко
соло меницу (оверену печатом и потписану), копију захтева за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне
банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне
банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење у висини од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца са роком важења 5 (пет) дана
дуже од дана истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа.

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, Изјаву потписује и оверава печатом
члан групе који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења.
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10. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
за партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема

(1)

Оквирна
количина

ОПИС ДОБАРА
(назив артикла)
(2)

Произвођач

(3)

(4)

(5)

1.

АНАТОМСКЕ КАРТЕ - ПЛАКАТИ У БОЈИ, димензије 50х67cm,
са могућношћу постављања на зид (са пластичним лајснама горе и доле
и закачаљком)
Скелет човека

2.

Васкуларни систем

комад

1
1

3.

Крвни судови

комад

1

4.

Јетра

комад

1

5.

Мозак

комад

1

6.

Нервни систем

комад

1

7.

Спинални нерви

комад

1

8.

Мускулатура

комад

1

9.

Лобања човека

комад

1

10.

Кичма

комад

1

11.

Око

комад

1

12.

Ухо

комад

1

13.

Кожа

комад

1

14.

Респираторни систем

комад

1

15.

Срце

комад

1

II
16.

АНАТОМСКЕ КАРТЕ - ПЛАКАТИ У БОЈИ, димензије 84х118cm, са
могућношћу постављања на зид (са пластичним лајснама горе и доле и
закачаљком)
Структура људске ћелије

комад

1

17.

Састав крви

комад

1

18.

Митоза

комад

1

19.

Структура кости

комад

1

I

комад
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Цена по
јединици мере

Јединица
мере

Ред. број

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две
партије, за партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема, за потребе наручиоца Гимназије ''Бора Станковић'' Ниш, објављеног на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и конкурсном
документацијом, спремни смо да понудимо:
Укупна цена
(у динарима
без ПДВ-а)

(у динарима
без ПДВ-а)

(колона 4*6)

(6)

(7)

20.

Мејоза

комад

1

21.

Ткиво мишића

комад

1

22.
III

Вегетативни нервни систем

комад

1

комад

1

комад

1

комад

1

комад

1

комад

1

26.
27.

АНАТОМСКИ МОДЕЛИ
Скелет човека, стандард, висина 170cm, ПВЦ, на постољу са точковима
за транспорт
Торзо човека са главом, минималне димензије 87х38х25cm, унисекс,
најмање 14 делова, од висококвалитетне пластике
Људско уво, најмање 6 делова, 3 пута увећано, од висококвалитетне
пластике
Људско око, најмање 6 делова, 5 пута увећано, од висококвалитетне
пластике
Пресек коже, увећан 70 пута, од висококвалитетне пластике

28.

Срце са бајпасом, од висококвалитетне пластике

комад

1

29.

Модел ДНА-Double Helix, минималне димензије 31x9x9cm, од
висококвалитетне пластике
Модел митозе, минималне димензије 60х40х6cm, од висококвалитетне
пластике
Модел мејозе, минималне димензије 60х40х6cm, од висококвалитетне
пластике
МИКРОСКОП И ЛУПА

комад

1

комад

1

комад

1

23.
24.
25.

30.
31.
IV

32.

33.

Микроскоп бинокуларни - минималне техничке карактеристике:
1. 10x широкоугаони окулар, 18mm поље;
2. Држачи окулара са уређајем за подешавање диоптријске разлике,
опција додаци за фотоапарат;
3. 360° ротирајућа бинокуларна глава која се може подешавати, 160
фокусна дужина, са цевима за окуларе нагнуте за 45° које обезбеђују
удобније посматрање; подешавање интерпупиларне дистанце од 55 до
75mm;
4. Постоље од чврстог метала;
5. “макрометарски” фокус захваљујући регулаторима који се налазе са
обе стране постоља; покретање уз помоћ прецизног механизма;
6. “микрометарски” фокус заваљујући регулаторима са обе стране
7. Постоље за препарате 108x118;
8. Покретно постоље за померање плочица са препаратима,
микрометарски покретач са дуплим нонијусом 55x28;
9. N.A. 1.2 кондензатор са ирисном дијафрагмом и држачем филтера за
регулацију светлосног снопа;
10. Уграђено осветљење са сијалицом од 20W, 220V, са најмање 150cm
дугим каблом;
11.Обртна глава са 4 ахроматска антирефлекс сочива: 4x N.A. 0.1
(увећање 40x), 10x N.A. 0.25 (100x увећање), 40x N.A. на извлачење
0.65 (увећање 400x), 100x N.A. 1.25 имерзионо (увећање 1000 пута);
12.195x138mm метална основа;
Лупа, минималног пречника 50mm, бифокална (увеличање: веће сочиво
2,5 пута, мање сочиво 5 пута), са осветљењем (уграђена сијалица)

комад

1

комад

1
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V

34.

35.

36.

37.

МИКРОПРЕПАРАТИ
Садржина у зависности од величине комплета: 10, 15 односно 25
припремљених микропрепарата, покровна стакла.
Рибе, жабе, водоземци
1. Ајкула (Scyllium), попречни пресек кичменог стуба
2. Риба из свежих вода, попречни пресек у пределу шкрга
3. Риба из свежих вода, попречни пресек у региону репа
4. Рибља крљушт, различити типови
5. Пуноглавац, ларва жабе, попречни пресек кроз тело
6. Жаба (Рана), брис крви
7. Жаба (Рана), попречни пресек језика
8. Жаба (Рана), попречни пресек црева
9. Жаба (Рана), попречни пресек плућа
10. Кожа даждевњака, са попречним пресеком отровних жлезда
Гуштери, змије, птице
1. Гуштер (Lacerta), попречни пресек плућа
2. Гуштер (Lacerta), попречни пресек бубрега
3. Шарка (Elaphe), попречни пресек мишића
4. Шарка (Elaphe), попречни пресек стомака
5. Гуска (Ansert), перо
6. Патка (Anas), попречни пресек кроз желудац
7. Ћурка (Melagris), перо из крила
8. Кокошка (Gallus), попречни пресек кроз петлову кресту
9. Кокошка (Gallus),попречни пресек јајника
10. Кокошка (Gallus), брис крви
Животињска репродукција
1. Пантљичара код овце
2. Јајници пчелиње матице
3. Теситис са сперматозоидима код рибе
4. Брис сперме бика
5. Тестис бика у сперматогенези,попречни пресек
6. Јајник код зеца
7. Јајовод код морског прасета
8. Материца свиње, фаза мировања
9. Материца пацова са ембрионом
10. Плацента мачке или свиње
Бактерије и једноставни организми
1.
Bacillus subtilis
2. Бактерија за врење млека (Streptococcus lactis)
3. Бактерија труљења (Proteus vulgaris)
4. Бактерија из црева (Esherichia coli)
5. Salmonella paratyphi
6. Бацили дизентерије (Shigella dysenteriae)
7. Бактерија гноја (Staphylococcus pyogenes)
8. Бактерија из људских уста
9. Бактерија из сира
10. Бактерија из квасца (Salmonella parathyphi)
Тропске биљке
1. Епифитна папрат (Platycerium) попречни пресек

комплет

1

комплет

1

комплет

1

комплет

1
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38.

39.

40.

41.

42.

2. Дате палма (Phenix) попречни пресек кроз лист
3. Кокосове влакнасте ћелије (Coccus)
4. Кактус,стабло са редукованим листом, попречни пресек
5. Епифитна орхидеја, попречни пресек ваздушног корена
6. Маховина Louisiana, абсорбер влаге (Tillandsia)
7. Индијска “гумена” биљка, попречни пресек листова са кристалима
8. Украсна коприва, попречни пресек дела стабла
9. Бегонија,биљка сенке
10. Ананас, тропско воће, попречан пресек
Репродукција и размножавање биљака
1. Бактерија, бацили у фисији
2. Морска трава, Focus thallus попречни пресек
3. Споре Ustilago
4. Бор (Pinus), мушка шишарка са поленом, попречни пресек
5. Зрно полена бора са ваздушним јастучићима
6. Власац, цвет са прашницима, јајницима, попречни пресек
7. Прашник љиљана, развој полена,попречни пресек
8. Лала (Tulipa), јајник са овулама, попречни пресек
9. Ирис, попречни пресек семена или ембриона
10. Парадајз (Solanum), млади плод, попречни пресек
Божананствене ћелије структуре биљака
1. Ћелије кактуса са кристалима, попречни пресек
2. Зова, бурјан, попречни пресек стабљика
3. Вучији реп, Verbascum, лист
4. Жлездасте ћелије у листу рузмарина, попречни пресек
5. Лист сунцокрета са длачицама, попречни пресек
6. Дршка локвања Nymphaea
7. Дршка мртве коприве Lamium, попречни пресек
8. Кромпир, Solanum
9. Честице полена, мешане врсте
10. Изоловани судови из дршке биљке
Развој ћелије и репродукција
1. Миотичка фаза у црвеној зони коштане сржи
2. Миотичка фаза у тестисима миша, попречни пресек
3. Фаза деобе код морског јежа
4. Јајашца у развоју у јајнику птице,попречни пресек
5. Митоза биљака, корен црног лука, бочни део
6. Фаза деобе у црвеној зони коштане сржи
7. Ткиво у развоју на врху биљке
8. Ткиво листа у развоју на врху изданка, попречни пресек
9. Митоза биљке, прашници младе петроваче Lilium
10. Зреле честице полена петроваче, Lilium
Божанствени свет у капљици воде
1. Дијатоми, различите форме
2. Еуглена, зелена алга
3. Парамецијум, цилија
4. Daphnia, водена бува
5. Cyclops, Киклопи
6. Десмиди, мешано (Desmidiaceae)
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43.

44.

45.

46.

7. Мешани планктони из свежих вода
8. Хидра, попречан пресек тела
9. Планариа, попречан пресек тело
10. Бактерија из загађених вода
Људско тело - нормална ткива (1)
1. Људска крв, брис
2. Ћелије епитела из људских уста
3. Попречно пругасти људски мишићи,бочни део
4. Људски мозак, попречни део
5. Људски крајник са лимфним чворићима, попречни део
6. Људска плућа, попречни пресек
7. Људска кожа, бочни део
8. Људски стомак, попречни пресек
9. Људска коштана срж
10. Људски тестис, попречан пресек
Људско тело - нормална ткива (2)
1. Људска кожа, длака
2. Људска пљувачна жлезда, попречни пресек
3. Људски мали мозак,попречни пресек
4. Бактерија из људских црева
5. Људски сперматозоид, брис
6. Људски срчани мишић, попречни и бочни пресек
7. Људска кост, попречни пресек
8. Ткиво људске јетре,попречни пресек
9. Зид људског црева,попречни пресек
10. Људски бубрег, попречни пресек кортикалне зоне
Људско тело - болесна ткива (1)
1. Туберкулоза плућа, попречни пресек
2. Цироза јетре,попречни пресек
3. Леукемија слезине, попречни пресек
4. Болест спавања, брис крви
5. Упала плућа
6. Маларија,меланемиа слезине,попречни пресек
7. Ожиљак на кожи,попречни пресек
8. Eberthellia typhi (тифусна грозница)
9. Хронични нефритис,попречни пресек
10. Брис бактерије гноја са коком
Људско тело - болесна ткива (2)
1. Милијарна туберкулоза јетре
2. Антраx плућа
3. Паразити маларије у крви
4. Инфаркт плућа,попречни пресек
5. Рак тестиса,попречни пресек
6. Амилоидна дегенерација јетре
7. Запаљење плућа
8. Струма тироидне жлезде
9. Хронична упала дебелог црева
10. Метастаза канцера на јетри
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47.

48.

49.

50.

Паразити код животиња и људи
1. Пантиљичара (Taenia), попречни пресек проглотиса
2. Пантљичара (Taenia), јајашца
3. Трихинела, попречни пресек мишића са ларвом
4. Trypanosoma у брису крви
5. Плазмодијум, изазивач маларије, крв
6. Јетра зеца са кокцидиозисом
7. Велики метиљ јетре (Fascicola)
8. Shistosomijaza, мушка и женска
9. Hidatida циста Ehinokokusa
10. Ваљкасти црв човека и свиње Ascaris
Живот на земљи
1. Бактерија из земље
2. Хифе корена печурке, попречни пресек
3. Јестиви део тела печурке (Psalliota)
4. Споре Equisetuma са елатерама
5. Листић маховине, површина
6. Иглица бора (Pinus), попречни пресек
7. Венски систем листа
8. Лист у фази распадања, формирање хумуса
9. Паук из шумског тла
10. Кишна глиста (Lumbricus), попречни пресек средине тела
Животиње и биљке
1. Делови биљке пун биљних ваши (попречни пресек)
2. Оштећено лишће попречни пресек уништеног епидермиса
3. Оштећене игле четинара (попречни пресек)
4. Стабљика, оштећена од дивљачи, (попречни пресек)
5. Дрво уништено гљивицама
6. Кожа рибе (попречни пресек), оштећена хемикалијама
7. Чир коже водоземца (попречни пресек)
8. Људска плућа с угљеном прашином (попречни пресек)
9. Гушавост узрокована недостатком јода
10. Оштећени орах вашима (попречни пресек).
Животињски и биљни свет
1. Нога домаће муве, Musca domestica
2. Перо птице
3. Крило лептира
4. Брис људске крви
5. Попречни пресек црева зеца
6. Попречни пресек плућа мачке
7. Мешавина зоолошких и ботаничких планктона
8. Честице полена код различитих биљака
9. Лист са мрежастом нерватуром
10. Велике ћелије коштице зове
Сет за наставу биологије (1)
1. Влакнаста зелена алга из чистих вода
2. Хлебна буђ са мицелијумима и спорама
3. Корен сунцокрета, попречни пресек
4. Попречни пресек листа калине (Ligustrum)
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51.

52.

53.

5. Лала, попречни пресек оваријума са јајима
6. Paramecum ciliates
7. Кишна глиста, попречни пресек кроз средњи део тела
8. Кућна мува, крило
9. Жаба, брис крви
10. Кожа пилета са бочног дела образа, са перјем
Сет за наставу биологије (2)
1. Бактерија из киселог млека, брис
2. Маховина, попречни пресек листа са хлоропластом
3. Тис, попречни пресек младице
4. Hyacinth, попречни пресек семена
5. Еуглена, зелена алга
6. Ascaris, попречни пресек кроз средину тела
7. Пчела (Apis), антена
8. Шаран (Cyprinus),попречни пресек кроз шкрге
9. Јетра зеца, попречни пресек
10. Кожа мачке, са бочног дела леђа
Општа биологија
1. Једноћелијски организми (Амебе и остали)
2. Парамецијум, цео организам
3. Хидра, цела
4. Daphnia, цела
5. Lumbricus (земљишна глиста), попречни пресек
6. Кућна мува, део усног апарата
7. Медоносна пчела,део усног апарата
8. Медоносна пчела, задња нога
9. Једноставни раван епителијум
10. Скелетни мишић, бочни пресек
11. Размаз људске крви
12. Размаз крви жабе
13. Плућа, одсечак
14. Артерија и вена
15. Људска кожа, пресек кроз фоликул длаке
16. Три типа бактерија,размаз
17. Коњугација код Spirogyra (зелених алги)
18. Volvox
19. Маховина
20. Митоза ћелија при врху корена лука, пресек
21. Монокотиледоне и Дикотиледоне биљке,корење
22. Стабло Монокотиледоних и Дикотиледоних биљака
23. Липа-једногодишње стабло
24. Липа- трогодишње стабло
25. Листови Монокотиледоних и Дикотиледоних биљака
Зоологија, бескичмељаци и инсекти
1. Једноћелијски организми (Амебе и остали)
2. Парамецијум, цео организам
3. Хидра, цела
4. Хидра-спермаријум
5. Хидра-оваријум
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54.

55.

6. Turbellaria (трепљасти црви)-интестинална цев
7. Ascaris - мужјак
8. Ascaris - женка
9. Митоза ћелија Ascaris-а код коња
10. Шкрге код шкољке
11. Daphnia
12. Женка комарца
13. Женка комарца - усни апарат
14. Мужјак комарца-усни апарат
15. Лептир-усни апарат
16. Медоносна пчела-усни апарат
17. Тестис Logusta Migratoria (скакавац), пресек
18. Једноставно око инсекта,пресек
19. Кућна мува
20. Drosophyla (сирћетна мушица)
21. Ноге за копање код инсекта
22. Ноге за ходање код инсекта
23. Ноге за пливање код инсекта
24. Ноге за скакање код инсекта
25. Ноге за скупљање полена код инсекта (скакавац), пресек
Зоологија, кичмењаци и сисари
1. Кожа жабе
2. Танко црево жабе
3. Размаз крви жабе
4. Жаба,тестис, пресек
5. Жаба,јетра, пресек
6. Жаба,срце, пресек
7. Зец, јетра, пресек
8. Зец, тестис, пресек
9. Зец, оваријум, пресек
10. Зец, кичмена мождина, попречни пресек
11. Зец,з авршетак мотонеурона
12. Компактна кост
13. Зид стомака, пресек (Сисар)
14. Танко црево (Сисар)
15. Дебело црево (Сисар)
16. Панкреас (Сисар)ж
17. Слезина, пресек (Сисар)
18. Жучна кеса, пресек (Сисар)
19. Плућа (Сисар)
20. Артерија и вена (Сисар)
21. Бубрег, бочни пресек (Сисар)
22. Људска сперма, размаз
23. Људска кожа, пресек кроз знојну злезду
24. Очна јабучица,бочни пресек (Сисар)
25. Људски хромозоми у крви,мушки и женски
Протозоа
1. Парамецијум,инфузорија са цилијама
2. Vorticella (Carchesium)
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56.

57.

58.

3. Plasmodium vivax
4. Парамециум обојени
5. Парамециум,у различитим фазама фисије
6. Парамециум,у различитим фазама коњугације
7. Медоносна пчела,усни апарат
8. Протозоа, различите врсте
9. Једноћелијски организми (Амеба и остали)
10. Размаз крви инфициране са Маларичним Plasmodiumom
Инсекти
1. Culex - најчешћи кућни комарац, женка
2. Culex - најчешћи кућни комарац, мужјак
3. Кућна мува
4. Drosophyla, воћна мушица
5. Глава комарца,мужјака и женке (сисаљка усног апарата)
6. Мужјак комарца, усни апарат
7. Женка комарца, усни апарат
8. Лептир,део усног апарата (за лизање)
9. Рилица кућне муве (сунђерасти тип)
10. Медоносна пчела,усни аппарат
11. Ноге за копање код инсекта
12. Нога кућне муве
13. Ноге за пливање код инсекта
14. Ноге за скакање код инсекта
15. Ноге за скупљање полена код инсеката
16. Крило зрикавца и стругач
17. Крило кућне муве са “халтером”
18. Крило лептира са љуспицама
19. Пет типова антена
20. Просто око инсекта
21. Бочни пресек шкампа (Ommatidia)
22. Kornea, равнији тип
23. Медоносна пчела (Apis mellifica), оваријум матице
24. Трахеа инсекта
25. Malpighian, цев скакавца
Репродукција бескичмењака
1. Парамецијум,различити ступњеви коњугације
2. Хидра са израштајем
3. Тестис хидре
4. Оваријум хидре
5. Пантљичара овце (Moniezia)
6. Schistosoma japonicum,мужјак и женка у копули
7. Ascaris, попречни пресек у региону мушких полних органа
8. Ascaris, попречни пресек у региону женских полних органа
9. Женка Ascaris-а: утерус са различито развијеним ембрионима
10. Cyclops са јајном кесом
11. Медоносна пчела (Apis mellifica), оваријум матице
12. Тестис Locusta migratoria, попречни пресек
13. Скакавац, пресек кроз тестис са приказом митозе
14. Морски јеж са различито развијеним јајима
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59.

60.

15. Amphioxus, попречни пресек кроз мушку и женску врсту у пределу
гонада
Ботаника, гљиве, лишајеви
1. Rhizopus, хлебна гљивица, развијена спорангија
2. Rhizopus nigricans
3. Главица ражи са спорама
4. Penicillium
5. Penicillium,конидиа и конидиофора
6. Aspergillus
7. Aspergillus,конидиа и конидиофора
8. Saccaromyces,пупољак
9. Дељене квасца
10. Peziza, гљива облика шоље
11. Ustilago tritici,болест пшенице
12. Ustilago zeae,уобичајена болест,пресек кроз чир који приказује развој
хламидиоспора
13. Coprinus, пресек са проказом базидиа и спора
14. Lichen,пресек вегетативног дела тела
15. Lichen,пресек кроз apothecium
Ботаника, маховина
1. Marchantia polymorpha, пресек тела
2. Marchantia, део са архегонијама
3. Marchantia, део са антеридијама
4. Споре Equisetum arvense (приказ елатериде)
5. Маховина, бочни пресек антериорног кластера
6. Микроспорангије Selenginell, бочни пресек
7. Маховина, протонема
8. Епифитна папрат (Platycerium)
9. Папрат, пресек листа
10. Папрат, попречни пресек ризома
11. Папрат, проталијум младице са антеридијом
12. Папрат,проталијум одрасле биљке са антеридијом
13. Geme Marchantia-e
14. Archiblast Chara-e
15. Гинко-попречни пресек листа и петељке
16. Pinus,попречни пресек листа
17. Pinus, једногодишње стабло
18. Pinus,одрасло дрво
19. Pinus,одрасло дрво
20. Pinus, мпресек младог стробилуса са мејозом
21. Pinus, бочни пресек по средини мушког стробилуса
22. Pinus, попречни пресек мушког стробилуса са микроспорама
23. Pinus, поленова зрна
24. Pinus,бочни пресек младе женске купе са брактеом и овулама
25. Јела, лиснати тип
Монокотиледон
1. Allium, бочни пресек главице
2. Allium, корен са митозом
3. Цвет белог лука са антеријумом и оваријумом
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61.

62.

4. Љиљан,лист
5. Љиљан,полен
6. Љиљан,антерија
7. Љиљан,оваријум
8. Љиљани,попречни пресек монокотиледоног цвета
9. Љиљан,млада антерија са спорогеним ткивом
10. Љиљан,стубић и жиг
11. Орхидеја,попречни пресек
12. Ирис,епидермис
13. Кукуруз Зеа Маyс, корен
14. Кукуруз Зеа Маyс попречни пресек кроз младо стабло
15. Кукуруз Zea Mays попречни пресек стабла
16. Кукуруз Zea Mays бочни пресек стабла
17. Пиринач, попречни пресек корена
18. Пиринач, попречни пресек стабла
19. Пиринач, попречни пресек листа
20. Triticum пшеница, попречни пресек корена
21. Triticum,попречни пресек стабла
22. Triticum,попречни пресек листа
23. Монокотиледони+дикотиледони лист
24. Монокотиледоно+дикотиледоно стабло
25. Монокотиледон+дикотиледон корен са митозом
Дикотиледон
1. Vicia - боб, корен са митозом
2. Pelargonium - мушкатла, попречни пресек младог стабла
3. Pelargonium - мушкатла, попречни пресек листа
4. Helianthus попречни пресек одраслог корена
5. Helianthus бочни пресек стабла
6. Cuscuta -вилина косица на домаћину
7. Ficus rubber, попречни пресек листа
8. Ipomoea, слатки кромпир, попречни пресек
9. Capsella, хоћу-нећу,бочни пресек ембриона са котиледоном
10. Capsella, део развијеног цвета
11. Ranunculus - љутић,попречни пресек младог корена
12. Daucus carota - шаргарепа,попречни пресек
13. Cucurbita - бундева,попречни пресек
14. Cucurbita - бундева,бочни пресек
15. Памук,попречни пресек листа
16. Рицинус,зрно бибера,попречни пресек
17. Pittosporum,попречни пресек типичног дикотиледоног листа
18. Miryophylum, попречни пресек акватичног стабла
19. Nymphaea, лотус,попречни пресек кроз акватично стабло
20. Solanum, ирски,бели кромпир,попречни пресек
зрелог кромпира са скробним гранулама
21. Tilia - липа са попречним пресеком једногодишњег стабла
22. Nerium - олеандер, попречни пресек кроз лист
23. Nicotiana - дуван,попречни пресек листа
24. Salix врба, попречни пресек стабла
25. Sambucus elder, кора са лентицелом

комплет

1

комплет

1
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63.

64.

Ћелије и животињска ткива
1. Сквамозни,плочасти епителијум водоземца
2. Слојевити, сквамозни, плочасти епителијум
3. Коцкасти епителијум
4. Једноставни епителијум у колонама
5. Псеудостратификовани цилијарни у колонама, епителијум
6. Цилијарни епителијум
7. Прелазни епителијум
8. Бело фиброзно ткиво репа пацова
9. Везивно ткиво
10. Масно ткиво
11. Хијалинска хрскавица
12. Еластична хрскавица
13. Везивна или фиброзна хрскавица
14. Кост, људска
15. Развој кости, хрскавица, зглоб прста фетуса
16. Крв рибе
17. Крв врапца
18. Људска крв
19. Пругаст мишић, дуга и кратка влакна,нуклеус и пруге
20. Глатки мишић
21. Срчани мишић,пружање пругастих ћелија и интерцелуларних
дискова
22. Мишић и тетиве, бочни пресек
23. Нервне ћелије, део кичмене мождине
24. Нерв, попречни и бочни пресек
25. Моторни нервни завршетак у међуребарном мишићу
Људско тело структура органа
1. Кожа испод пазуха са приказом знојне жлезде,фоликул длаке
2. Скалп са приказом фоликула длаке и лојних жлезда
3. Нокат прста,попречни пресек кроз нокат
4. Паротидна (доушна) жлезда
5. Подјезична жлезда,мешовита жлезда
6. Esofagus (једњак) и трахеја (душник) , бочни пресек оба органа
7. Зид желуца
8. Црево
9. Слепо црево, попречни пресек
10. Јетра
11. Јетра, свињске влакнасте трабекуле између режњева
12. Жучна кеса
13. Панкреас
14. Плућа
15. Аорта
16. Артерија и вена, еластично обојено ткиво
17. Бубрег, део кортикалне зоне
18. Уретер,попречни пресек
19. Мокраћна бешика
20. Јајовод (овидукт), пресек кроз ампулу
21. Мушке гонаде,попречни пресек

комплет

1

комплет

1
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VI

65.

66.

VII

67.

68.
VIII

22. Размаз сперматозоида
23. Простата
24. Коштана срж са развијеним крвним ћелијама
25. Тиреоидна жлезда
ШКОЛСКИ СЕТОВИ ЗА БИОЛОГИЈУ
Школски сет за наставу биологије у основној и средњој школи Биобокс
или одговарајући, за експерименте из следећих области: посматрање
лупом, прикупљање малих организама, припрему и пресовање биљних и
животињских делова, производњу и посматрање микроскопских
препарација...
Садржај сета: материјал за најмање 15 радних група (лупе са , пипете за
усисавање малих инсеката, игле за препарирање са капицомтри сочива,
пинцете, маказице, епрувете, пипете, покривна стакалца, дупле
пластичне посуде, пресе за биљке, ручни микротоми, паковање прве
помоћи, .. ), чврсти пластични кофер, упустство са описом
експеримената на српском језику.
Школски сет за наставу биологије и екологије у основној и средњој
школи Екобокс или одговарајући, за анализу узорака земљишта,
ваздуха, воде, као и биолошка испитивања (испитивање биоиндикатора
чистоће животне средине).
Садржај сета: комплет реагената за најмање
50 експеримената
(одређивање PH вредности и концентарција различитих супстанци),
раствори за анализу земљишта за најмање 20 експеримената, кофер од
100% рециклираног полипропилена са водоотпорним кућиштем и
подесивим каишем за ношење преко рамена, ученички приручник са
текстовима, сликама, саветима и упутством за извођење најмање 45
различитих експеримената.
ШКОЛСКА ТАБЛА И ПАНО
Табла школска, бела, зидна, димензије 250x120cm, израђена на ОСБ
плочи дебљине најмање 12mm, у алуминијумском раму, метална
подлога (магнетна), са радном површином од поцинкованог лима
дебљине 0,5mm у белој боји за писање фломастерима за белу таблу, која
омогућује коришћење магнета и магнетних апликација, са
пластифицираним носачима од лима.
Пано покретни троделни са точкићима, метална конструкција, панои од
универа, димензије 3x 95-120x180cm.
ВИЗУЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

комплет
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комплет

1
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Интeрактивни комплет (интерактивна табла iBoard IB88WR Widescreen или одговарајућа + зидни носач за таблу са прибором +
пројектор Optoma W330 или одговарајући + плафонски носач
пројектора + USB кабл мин. 5m + VGA кабл + телескопски показивачи +
писаљке + CD са управљачким програмом за неограничен број
корисника + Software на српском језику + Упутство за инсталацију и
употребу)са уградњом и обуком корисника.
Интeрактивна табла - минималне техничке карактеристике:
Дијагонала
88″
Физичка величина:
1938 x 1113 mm
Активна површина:
1805 x 980 mm
Формат слике:
16 : 9, 16 : 10

38/68

Пречице:
Технологија:
Алат за писање:
Прецизност
реаговања:
Брзина реаговања:
Резолуција:
Време одзива:
Повезивање:
Напајање:
69.
Потрошња:
Животни век IR
сензора:
Начин монтаже:

Активне пречице са обе стране
Infrared
Показивач, прст или било који
непрозирни предмет;
32 додира у исто време
Приближно 2-5mm
180 тачака у секунди
неограничена (infinite, eng.)
Прва тачка 8-20ms,
континуално писање 8ms
USB (препоручено 2.0)
путем USB (5V) везе са
рачунаром
1W
~ 7-11 година или 60.000.000
додира по једној тачци
Зидна монтажа

комплет

Пројектор - минималне техничке карактеристике:
Single 0.65” WXGA DC3 DMD chip DLP
Технологија приказа
Резолуција
WXGA 1280 x 800
Осветљење
3000 ANSI лумена
Контраст
20.000:1
Ниво буке (Eco mode)
29dB
HDMI (1.4a 3D подршка), VGA
I/O конектори
(YPbPr/RGB), Композитни, Аудио улаз
3.5mm, Аудио излаз 3.5mm, RS232, USB
услуга
Максимална
UXGA 1600 x 1200
резолуција
Видео компатибилност WXGA 1280 x 800
Палета боја
1073.4 Mилион
Пројекциони објектив
F/2.5~2.67; f=21.86~24mm
Величина
0.68 – 8.04m (26.87" to 316.5") Дијагонала
пројекционог екрана
16:10
Пројекциона дистанца
1 - 12m
Тип зума
1.1x Ручни
Однос страница слике
16:10 Природан, 16:9/4:3 Компатибилан
Нагиб
115%
Хоризонтална брзина
15.3 - 91.1kHz
скенирања
Вертикална брзина
24 - 85Hz
скенирања
Тип лампи
195W
Радни век (h)
до 8.000 h
(Eco mode)
Вертикална корекција
± 40° Вертикално
Димензије
298 x 230 x 96.5
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1

Напајање
3D компатибилност

70.

100-240V, 50-60Hz
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Звучник
2
На екрану
26 језика: енглески, немачки, француски,
италијански,
шпански,
португалски,
шведски, холандски, норвешки / дански,
пољски, руски, фински, грчки, мађарски,
чешки , перзијски, вијетнамски, румунски,
индонежански
Опционо Wireless
Да
Опрема:
Кабл
за
напајање
наизменичном
струјом,VGA кабл, даљински управљач,
батерија, картица брзог покретања, CD
корисничко упутство
Мултимедијални пројектор Benq MS535 DLP Projektor 800 x 600
или одговарајући - минималне техничке карактеристике:
Систем пројекције
DLP
Нативна резолуција
800 x 600
Формат резолуције
WUXGA
Подржана резолуција
do 1.920 x 1.200 (WUXGA)
Kонтраст
15.000:1
Хоризонтално освежавање
15kHz - 102kHz
Вертикално освежавање
23Hz - 120Hz
Палета боја
1.07 милијарди боја
Сочиво
F= 2.46 - 2.66
Величина слике
30" - 300"
Kоефицијент домета
1.94-2.32 (60"@ 2.37m)
Зум
1.2 : 1
Однос страница слике
4:3
Лампа
Снага
203W
Осветљење
3.600 ANSI lumena
Радни век (стандардни режим) 5.000h
Радни век (economic режим)
10.000h
Повезивост
HDMI улаз
2
Аналогни видео улази
S-Video, 2x VGA D-sub,
Композитни (1x RCA)
Аналогни видео излази
VGA D-sub
Аудио улаз
3.5mm
Аудио излаз
3.5mm
USB
USB 2.0 (Mini-B)
Остали прикључци / Слотови Серијски (RS-232), Kensington security
lock slot, IR Receiver
Остало
Звучници
2W
Физичке карактеристике
Физичке карактеристике

комад
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71.

Димензије
332.4mm x 214.3mm x 99mm
Маса
2.38kg
Ниво буке (стандардни режим) 32dB
Ниво буке (economic режим)
29dB
Боја
Бела
Ласерски показивач (бежични презентер ) - минималне тeхничке
карактеристике:
Захтеви система:
Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
USB port
Домет до 15 метара
Уграђен slideshow тастери
Није потребна инсталација Plug-and-play
Ласерски pointer црвене боје
Индикатор напуњености батерија
Садржина комплета:
Бежични презентер
мини risiver
врећица за ношење
2 AA батерије

комад

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
(збир укупних цена без ПДВ-а, из колоне 7, за све позиције)

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
(збир укупних цена без ПДВ-а из колоне 7 за све позиције од 1-71)

__________________________ динара

ПДВ

______% __________________ динара

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

___________________________ динара

Место:_____________
Датум:_____________

ПОНУЂАЧ:
М. П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију добара попуни читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну
цену упише посебно за сваку позицију, као и њихов производ или збир на месту предвиђеном за то. У случају да понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Техничку спецификацију добара потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити исту.
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11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од__.__.2018. године за јавну набавку добара набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две партије, за партију 1 Наставна и лабораторијска опрема, наручиоца Гимназије ''Бора Станковић'' Ниш
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

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 који ће
извршити подизвођач:

2)

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

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има 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.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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2)

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.
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

______________________________ динара

ПДВ

___________% __________________
динара

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ

_______________________________
динара

Рок испоруке (не може бити дужи од 10
календарских дана закључења уговора)
Гарантни рок за квлитет испоручених
добара не може бити краћи од 24 месеца од
дана испоруке предметних добара
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)

_____ календарских дана од дана
закључења уговора
_____ месеци/а од дана испоруке
предметних добара
_____ дана од дана отварања понуда

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М. П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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12. МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) закључује се
УГОВОР
О НАБАВЦИ ДОБАРА
између уговорних страна:
1. Гимназије ''Бора Станковић'', из Ниша,
улица Вожда Карађорђа бр. 27,
матични број: 07174667, ПИБ 101858198,
коју заступа директор Љиљана Златановић
(у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________, из _________,
улица________________,број ____,
матични број ___________, ПИБ _________,
кога заступа _________________________
(у даљем тексту: Добављач),

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), на основу
позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, дана 26.10.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две
партије,
- да је Добављач у својству Понуђача доставио понуду број ________ од __.__.2018.
године, за партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема (у даљем тексту: Понуду), која у
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог
уговора,
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона, на основу понуде Добављача и
Одлуке о додели уговора број: **** од *.*.2018. године, доделио уговор о јавној набавци
Добављачу.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком
добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две партије, за
партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема, у свему у складу са Понудом и Техничком
спецификацијом добара које су саставни део Уговора.
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Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
________________________________________ из ____________ у износу од ___% укупне
уговорене вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_______________________________________________________________
________________________________________ из ____________ у износу од ___% укупне
уговорене вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_______________________________________________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________________ из __________________
______________________________________________________ из __________________
Члан 2.
Укупно уговорена вредност набавке предметних добара износи _________________
динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом, а у складу са
једничним ценама исказаним у Понуди Добављача.
Јединичне цене предметних добара из понуде Добављача су фиксне и неће се
мењати ни по ком основу током извршења уговора.
У јединичне цене из Понуде Добављача (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови
Добављача, на паритету - Фцо магацин Наручиоца улица Вожда Карађорђа бр. 27 18000
Ниш.
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. став 1. Закона.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши уплатом на
текући рачун Добављача у складу са роковима прописаним Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12,
68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно
других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра
фактура“ (Сл. Гласник РС број 7/2018), по извршеном квалитативном и квантитавном
пријему добара и испостављању коначног рачуна потписаног и обострано заведеног, а
сачињеног на основу обострано оверене отпремнице, оверених гарантних листова,
записника о примопредаји предметних добара и јединичних цена из Понуде.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Плаћање се врши на рачун Добављача број _______________________ код
________________________банке.
Члан 4.
Добављач се обавезује да добра из члана 1. испоручи Наручиоцу у року од _____
календарских дана (не може бити дужи од 10 календарских дана) од дана закључења
уговора.
Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорених добара,
оверених гарантних листова, обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано
потписаног Записника о примопредаји добара.
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Члан 5.
Добављач се обавезује да испоручи нова некоришћена добра према прописаном
квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким
условима из техничке спецификације добара, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу
надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.
Члан 6.
Добављач је одговоран за квалитет и квантитет испоручених добара, сагласно
стандардима који важе за наведена добра.
Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај
начин обезбеђена од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту,
претовару и ускладиштењу.
Квантитативни и квалитативни пријем добара врши одговорно лице које одреди
Наручилац приликом испоруке од стране Добављача.
За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће писану
рекламацију доставити Добављачу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од
3 дана од уоченог недостатка.
Добављач се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације
изврши исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом техничком
спецификацијом добара, тј. отклони недостатке, о свом трошку.
Члан 7.
Гарантни рок за квлитет испоручених добара је _____ месеца/ци (не може бити
краћи од 24 месеца) од дана испоруке предметних добара
Члан 8.
Добављач је дужан да до тренутка закључења уговора, преда Наручиоцу као
средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу, копију захтева
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом
истог од стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне
интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста
не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на
наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од
уговореног рока за испоруку предметних добара.Ако се за време трајања уговора промене
рокови за испоруку предметних добара, рок важења меничног овлашћења мора да се
продужи.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише
10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити за случај неизвршавања
или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране
Добављача.

47/68

Члан 9.
Добављач је дужан да на дан примопредаје предметних добара, преда Наручиоцу као
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу,
копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из Регистра меница и
овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста
не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на
наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана
истека гарантног рока.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања
грешака у гарантном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ
од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Члан 10.
Добављач се обавезује да испоруку предметних добара из члана 1. овог Уговора
врши квалитетно и у складу са техничким нормама, карактеристикама и упутствима
произвођача, а у складу са овим уговором.
Уколико Добављач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, односно не
испоручи добра у уговореном року, Наручилац ће извршити наплату уговорне казне у
висини од 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим
што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности добара, и
то без пристанка Добављача умањењем коначног рачуна.
Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла у случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором
преузетих обавеза, од стране Добављача, односно уколико по пријему рекламације не отклони
недостатке о свом трошку.
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
- уколико Добављач опреме касни са испоруком опреме дуже од 5 календарских
дана,
- уколико испоручена добра не одговарају техничким карактеристикама, прописима
или стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Добављача, а
Добављач није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца.
Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина
добара заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини добара
и њиховој вредности.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
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Члан 13.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 14.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране
овлашћених лица обе уговорне стране.
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за
сваку уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА
Гимназија ''Бора Станковић'' Ниш
ДИРЕКТОР
М.П. _______________________
Љиљана Златановић

ЗА ДОБАВЉАЧА

М.П. ____________________________

Напомена:
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора и да прихвата елементе модела уговора.
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
ЗЈН,
понуђач
_______________________________________________ из ________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за јавну набавку добара - набавка
опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две партије, за партију 1 - Наставна
и лабораторијска опрема, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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.

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П.
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_______________________
(потпис овлашћеног лица)

14. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и
57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном
промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др.
закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца
платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и
78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр.
14/2014 и 76/2016),
___________________________________из ______________________, ______________________,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
________________________, __________________________ , _____________________________,
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, ПИБ: 101858198, МБР: 07174667; Текући

рачун број: 840-1723660-24;

За поступак јавне набавке мале вредности добара - набавка опреме за кабинет биологије, број
1/2018, обликовану у две партије, за партију 1 - Наставна и лабораторијска опрема, достављамо Вам
у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ-а, дате у
нашој понуди бр. ______________од __.__.2018. године и да безусловно и неопозиво, плативо на
први позив, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите
наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код Дужника
- Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.
У _________, __.__.2018. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. ..................................................................

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења
доставити 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), копију захтева за регистрацију менице
у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из
Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије и копију картона
депонованих потписа.
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ПАРТИЈА 2
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6. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________, из ___________
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018,
обликовану у две партије, за партију 2 - Школски намештај, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

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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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________ из ____________ у поступку јавне
набавке добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две
партије, за партију 2 - Школски намештај, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан 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) Понуђач 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) Понуђач 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 (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1), 2 и 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту у потребном броју примерака.
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____________________________________________ из ___________ у
поступку јавне набавке добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018,
обликовану у две партије, за партију 2 - Школски намештај, испуњава све услове из чл. 75.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан 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) Подизвођач 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) Подизвођач 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 (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________

ПОДИЗВОЂАЧ:

Датум:_____________

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. У случају подношења понуде с већим
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту у
потребном броју примерака.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача
___________________________________________ из _______________, дајем следећу

ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке
мале вредности добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у
две партије, за партију 2 - Школски намештај, предати Наручиоцу:
- до тренутка закључења уговора као средство обезбеђења за добро извршење посла:
једну бланко соло меницу (оверену печатом и потписану), копију захтева за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом
исте од стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне
интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано
менично овлашћење у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, у корист
наручиоца са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку
предметних добара и копију картона депонованих потписа.
- на дан примопредаје предметних добара, као средство обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а: једну бланко
соло меницу (оверену печатом и потписану), копију захтева за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне
банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне
банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење у висини од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца са роком важења 5 (пет) дана
дуже од дана истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа.

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, Изјаву потписује и оверава печатом
члан групе који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења.
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10. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
За партију 2-Школски намештај

I

ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Школска столица, пластифицирана метална конструкција, округла цев ø22,
дебљина зида d=1,5mm, седиште и наслон од буковог шпера дебљине најмање
8mm - лакирано, боја букве.
Школска клупа, двосед, димензије: 130x50cm, пластифицирана метална
конструкција, елипсасте цеви 38/20, дебљина зида d=1.5mm, радна плоча од
универа 22mm кантована ABS траком од 2mm, у боји букве, са две кукице за
ранац.
Tапацирана столица за наставника, са наслоном и рукохватом, метална
конструкција, тапацирана у штофу или еко кожи.
Катедра са полицом, димензије 120x60cm, пластифицирана метална
конструкција, елипсасте цеви 38/20, дебљина зида d=1.5mm, радна плоча од
универа d=18mm кантована ABS траком од 2mm, у боји букве .
Енергододатак са судопером, минималне димензије: 60x60x85cm, материјал:
универ d=18mm кантован ABS траком од 2mm, боја букве, кадица пречника
минимум ø38cm од ростфраја, са најмање 2 утичнице за напајање 220V и једном
славином за топлу и хладну воду.
Ормар са полицама (најмање 5 полица) и бравицом, двокрилни, димензије
80x40x190cm, материјал: универ d=18mm кантован ABS траком од 2mm, боја
букве.
Застакљени орман (најмање 5 полица), двокрилни, димензије 80х40х190cm,
материјал: универ d=18mm кантован ABS траком од 2mm, боја букве.
Ормар са 8 касета и 8 бравица, димензије 80x40x190cm, материјал: универ
d=18mm кантован ABS траком од 2mm, боја букве.
Елемент ормана са фијокама (најмање 4 фијоке), димензије 80x40-96cm,
материјал: универ d=18mm кантован ABS траком од 2mm, боја букве.
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Оквирна
количина

(1)

ОПИС ДОБАРА
(назив артикла)
(2)

Цена по
јединици
мере

Јединица
мере

Ред. Број

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две
партије, за партију 2 - Школски намештај, за потребе наручиоца Гимназије ''Бора Станковић'' Ниш, објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и конкурсном документацијом, спремни смо да
понудимо:

Произвођач

(3)

(4)

(5)

комад

35

комад

18

комад

1

комад

1

комад

1

комад

1

комад

1

комад

1

комад

1

(у динарима
без ПДВ-а)

(6)

Укупна цена
(у динарима
без ПДВ-а)

(колона 4*6)
(7)

10.
11.
12.
13.

Зидни чивилук, материјал: универ d=18mm кантован ABS траком од 2mm, у боји
букве, са најмање 10 кука.
Гарнишна за тракасте завесе, плафонска, алуминијумска, бела, дужина 180cm,
са уградњом.
Завесе, тракасте, равне, ширина траке најмање 89mm, боја тамно плава или
тамно зелена, димензије 180x300cm, са уградњом.
Комода за одлагање школских карата (25 комада), материјал: универ d=18mm
кантован ABS траком од 2mm, у боји букве.

комад

1

комад

3

комад

3

комад

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
(збир укупних цена без ПДВ-а, из колоне 7, за све позиције )
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
(збир укупних цена без ПДВ из колоне 7 за све позиције од 1-13)

_______________________________ динара

ПДВ

___________% __________________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом

_______________________________ динара

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију добара попуни читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену
упише посебно за сваку позицију, као и њихов производ или збир на месту предвиђеном за то. У случају да понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да Техничку спецификацију добара потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити исту.
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11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од__.__.2018. године за јавну набавку добара набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две партије, за партију 2 Школски намештај, наручиоца Гимназије ''Бора Станковић'' Ниш
2) 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

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 који ће
извршити подизвођач:

2)

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

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има 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.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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2)

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.
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

______________________________ динара

ПДВ

___________% __________________
динара

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ

_______________________________
динара

Рок испоруке (не може бити дужи од 10
календарских дана закључења уговора)
Гарантни рок за квлитет испоручених
добара не може бити краћи од 12 месеци од
дана испоруке предметних добара
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)

_____ календарских дана од дана
закључења уговора
_____ месеци/а од дана испоруке
предметних добара
_____ дана од дана отварања понуда

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М. П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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12. МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) закључује се

УГОВОР
О НАБАВЦИ ДОБАРА

између уговорних страна:
2. Гимназије ''Бора Станковић'', из Ниша,
улица Вожда Карађорђа бр. 27,
матични број: 07174667, ПИБ 101858198,
коју заступа директор Љиљана Златановић
(у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________, из _________,
улица________________,број ____,
матични број ___________, ПИБ _________,
кога заступа _________________________
(у даљем тексту: Добављач),

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), на основу
позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, дана 26.10.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две
партије,
- да је Добављач у својству Понуђача доставио понуду број ________ од __.__.2018.
године, за партију 2 - Школски намештај (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности
испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона, на основу понуде Добављача и
Одлуке о додели уговора број: **** од *.*.2018. године, доделио уговор о јавној набавци
Добављачу.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком
добара - набавка опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две партије, за
партију 2 - Школски намештај, у свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом
добара које су саставни део Уговора.
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Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
________________________________________ из ____________ у износу од ___% укупне
уговорене вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_______________________________________________________________
________________________________________ из ____________ у износу од ___% укупне
уговорене вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_______________________________________________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________________ из __________________
______________________________________________________ из __________________
Члан 2.
Укупно уговорена вредност набавке предметних добара износи _________________
динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом, а у складу са
једничним ценама исказаним у Понуди Добављача.
Јединичне цене предметних добара из понуде Добављача су фиксне и неће се
мењати ни по ком основу током извршења уговора.
У јединичне цене из Понуде Добављача (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови
Добављача, на паритету - Фцо магацин Наручиоца улица Вожда Карађорђа бр. 27 18000
Ниш.
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. став 1. Закона.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши уплатом на
текући рачун Добављача у складу са роковима прописаним Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12,
68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно
других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра
фактура“ (Сл. Гласник РС број 7/2018), по извршеном квалитативном и квантитавном
пријему добара и испостављању коначног рачуна потписаног и обострано заведеног, а
сачињеног на основу обострано оверене отпремнице, оверених гарантних листова,
записника о примопредаји предметних добара и јединичних цена из Понуде.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Плаћање се врши на рачун Добављача број _______________________ код
________________________банке.
Члан 4.
Добављач се обавезује да добра из члана 1. испоручи Наручиоцу у року од _____
календарских дана (не може бити дужи од 10 календарских дана) од дана закључења
уговора.
Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорених добара,
оверених гарантних листова, обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано
потписаног Записника о примопредаји добара.
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Члан 5.
Добављач се обавезује да испоручи нова некоришћена добра према прописаном
квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким
условима из техничке спецификације добара, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу
надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.
Члан 6.
Добављач је одговоран за квалитет и квантитет испоручених добара, сагласно
стандардима који важе за наведена добра.
Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај
начин обезбеђена од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту,
претовару и ускладиштењу.
Квантитативни и квалитативни пријем добара врши одговорно лице које одреди
Наручилац приликом испоруке од стране Добављача.
За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће писану
рекламацију доставити Добављачу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року
од 3 дана од уоченог недостатка.
Добављач се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације
изврши исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом техничком
спецификацијом добара, тј. отклони недостатке, о свом трошку.
Члан 7.
Гарантни рок за квлитет испоручених добара је _____ месеца/ци (не може бити
краћи од 12 месеци) од дана испоруке предметних добара
Члан 8.
Добављач је дужан да до тренутка закључења уговора, преда Наручиоцу као
средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу, копију
захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом истог од стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста
не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ
од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на
наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од
уговореног рока за испоруку предметних добара.Ако се за време трајања уговора промене
рокови за испоруку предметних добара, рок важења меничног овлашћења мора да се
продужи.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити за случај неизвршавања
или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране
Добављача.
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Члан 9.
Добављач је дужан да на дан примопредаје предметних добара, преда Наручиоцу
као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло
меницу, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из Регистра меница и
овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста
не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ
од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на
наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана
истека гарантног рока.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања
грешака у гарантном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ
од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Члан 10.
Добављач се обавезује да испоруку предметних добара из члана 1. овог Уговора
врши квалитетно и у складу са техничким нормама, карактеристикама и упутствима
произвођача, а у складу са овим уговором.
Уколико Добављач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, односно не
испоручи добра у уговореном року, Наручилац ће извршити наплату уговорне казне у
висини од 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим
што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности добара,
и то без пристанка Добављача умањењем коначног рачуна.
Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла у случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором
преузетих обавеза, од стране Добављача, односно уколико по пријему рекламације не
отклони недостатке о свом трошку.
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
- уколико Добављач опреме касни са испоруком опреме дуже од 5 календарских
дана,
- уколико испоручена добра не одговарају техничким карактеристикама, прописима
или стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Добављача, а
Добављач није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца.
Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина
добара заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини добара
и њиховој вредности.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
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Члан 13.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 14.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране
овлашћених лица обе уговорне стране.
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за
сваку уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА
Гимназија ''Бора Станковић'' Ниш
ДИРЕКТОР
М.П. _______________________
Љиљана Златановић

ЗА ДОБАВЉАЧА

М.П. ____________________________

Напомена:
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора и да прихвата елементе модела уговора.
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
ЗЈН,
понуђач
_______________________________________________ из ________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за јавну набавку добара - набавка
опреме за кабинет биологије, број 1/2018, обликовану у две партије, за партију 2 Школски намештај, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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.

Место:_____________

ПОНУЂАЧ:

Датум:_____________

М.П.
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_______________________
(потпис овлашћеног лица)

14. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и
57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном
промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 –
др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр.
55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник
РС“, бр. 14/2014 и 76/2016),
___________________________________из ______________________, ______________________,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
________________________, __________________________ , _____________________________,
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, ПИБ: 101858198, МБР: 07174667; Текући

рачун број: 840-1723660-24;
За поступак јавне набавке мале вредности добара - набавка опреме за кабинет биологије, број
1/2018, обликовану у две партије, за партију 2 - Школски намештај, достављамо Вам у прилогу 1
(једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ-а, дате у
нашој понуди бр. ______________од __.__.2018. године и да безусловно и неопозиво, плативо на
први позив, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите
наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код
Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.
У _________, __.__.2018. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. ..................................................................

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења
доставити 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), копију захтева за регистрацију менице
у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из
Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије и копију картона
депонованих потписа.
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