Наручилац:
ГИМНАЗИЈА ''БОРА СТАНКОВИЋ'' НИШ
18 000 Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27
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Јавна набавка број 1/2019
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Број 01-1/12 од 01.11.2019. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“
бр. 1/2019

Датум и време
12.11.2019. год. до 15.30 сати
12.11.2019. год. у 16.00 сати

Рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

Страна: 1 од 75

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 01-1/1 од 29.10.2019. год., Одлуке о измени одлуке о
покретању поступка број 1-1/11 од 31.10.2019. год., и Решења о образовању комисије за
јавну набавку 01-1/2 од 29.10.2019. год., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
„ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“
бр. 1/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
1
2
3
V
VI
1
2
3
4
5
VII
1
2
3
4
5
VIII
IX

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Опис и карактеристике добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. Закона
Упутство како се доказује испуњеност услова
Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. Закона
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде са структуром цене
Образац понуде са структуром цене – партија 1
Образац понуде са структуром цене – партија 1
Образац понуде са структуром цене – партија 1
Образац понуде са структуром цене – партија 1
Образац понуде са структуром цене – партија 1
Модел уговора
Модел уговора – партија 1
Модел уговора – партија 2
Модел уговора – партија 3
Модел уговора – партија 4
Модел уговора – партија 5
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Oбразац 1
Oбразац 2
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш
Адреса: Вожда Карађорђа бр. 27, 18000 Ниш
Интернет страница: www.borastankovic.edu.rs
ПИБ: 101858198
Матични број: 07174667
Текући рачун број: 840-1723660-24 Управа за трезор
2. 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.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1/2019 су добра – „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ“.
Набавка је обликована у следеће партије:
1. Лабораторијски намештај;
2. Наставна средства и опрема;
3. Опрема за школску лабораторију;
4. Прибор за школску лабораторију;
5. Хемикалије за школску лабораторију.
4. Контакт (лице или служба)
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона,
односно писаним путем и то путем поштe, електронске поште или путем факса.
Адреса наручиоца је Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, 18000
Ниш. Путем електронске поште писмена се шаљу на адресу: sekretar.bs@gmail.com. Број
факса је 018/527-621, 018/522-044.
Сматраће се да је понуђач прихватио комуникацију путем електронске поште уколико је у
обрасцу понуде, у подацима о понуђачу, навео e-mail, или ако је наручиоцу упутио
писмено путем електронске поште.
И наручилац и понуђач су у обавези да потврде пријем електронске поште.
Радно време наручиоца: Понедељак – петак, од 08.00 до 13.00 часова (у преподневној
смени), односно 14.00 до 19.00 часова (у поподневној смени).
Контакт особа је Слађана Миленковић.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2019 су добра „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ“, 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, 24300000-7 – Основне
неорганске и органске хемикалије.
2. Партије
Набавка је обликована по партијама:
1. Лабораторијски намештај;
2. Наставна средства и опрема;
3. Опрема за школску лабораторију;
4. Прибор за школску лабораторију;
5. Хемикалије за школску лабораторију.
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III ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА
Опис и карактеристике захтеваних добара дате су у обрасцу понуде.
Понуђач је у обавези да за добра која нуди, уз понуду, достави каталоге или изводе из
каталога произвођача понуђених добара, и то за:
1. Лабораторијски намештај – све ставке;
2. Наставна средства и опрема:
4. Микроскопи и лупе – за ставку 4.1;
6. Опрема за визуелну презентацију – ставке 6.1 и 6.2;
3. Опрема за школску лабораторију – све ставке;
Уколико су изводи из каталога на страном језику, понуђач је у обавези да достави и
неоверени превод истих на српски језик.
Уколико понуђач не достави каталоге или изводе из каталога произвођача
понуђених добара, понуда ће бити неодговарајућа.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и члана 75. став 2.
Закона.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно
је уз понуду достави овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.
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, и то:
1)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Правна лица: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра. Физичка лица: Не достављају доказ о испуњености овог услова.
2)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
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лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), довољно је да у понуди то наведу.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, број
1/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
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);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде.

Место:_____________

Понуђач

Датум:_____________

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И
СПОРТ“, број 1/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
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).

Место:_____________

Подизвођач:

Датум:_____________

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И МЕСТО И ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, њен
број телефона и e-mail. На страни 74 конкурсне документација дат је Образац 1 који
понуђач може попунити и залепити на коверту.
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,
контакт особу, њен број телефона и e-mail.
Понуду доставити на адресу: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27,
18000 Ниш, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, партија/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.11.2019. до
15.30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1. Изјаву о испуњавању услова за учешће у поступку (попуњену и потписану),
одељак бр.3, поглавље IV;
2. Образац понуде са структуром цене, за сваку партију посебно (попуњен и
потписан) – поглавље VI;
3. Модел уговора, за сваку партију посебно (попуњен и потписан) – поглавље VII;
4. Образац изјаве о независној понуди, за сваку партију посебно (попуњен и
потписан) – поглавље IX;
5. Споразум о заједничком извршењу набавке, уколико се доставља заједничка
понуда;
6. Каталог или извод из каталога произвођача за понуђена добра, у складу са
захтевом из поглавља III конкурсне документације.
7. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за партије 1 –
Лабораторијски намештај и партију 3 – Опрема за школску лабораторију, и то:

бланко меницу за озбиљност понуде, потписану од стране лица овлашћеног за
заступање;

доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС: копију
захтева за регистрацију менице или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне
интернет странице Народне банке Србије;

копију картона депонованих потписа код банке,
 попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% укупне вредности
понуде без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање једнак року важења
понуде, назнаком да наручилац без сагласности понуђача може меницу поднети на
наплату у случају да понуђач повуче, опозове или измени понуду у року важења понуде,
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благовремено не достави потписан и оверен уговор о јавној набавци или не достави
наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у тренутку доставе
потписаног уговора, и назнаком да менично овлашћење остаје на снази и у случају
промене лица овлашћеног за заступање. Потпис овлашћеног лица на меници и
меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
Меница мора бити регистрована и правилно потписана, у супротном ће се сматрати да
понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења и његова понуда биће
неприхватљива. Менично овлашћење мора да садржи све тражене елементе, у
супротном, наручилац ће од понуђача захтевати да, у року од два дана од дана пријема
захтева, достави ново менично овлашћење. Ново менично овлашћење биће тражено и у
случају исправке рачунских грешака уз сагласност понуђача.
Меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде наручилац може поднети на
наплату у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени 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 доставе потписаног уговора,
не достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са
захтевима из конкурсне документације.
*На страни 75 конкурсне документације дат је Образац 2 – модел меничног овлашћења
за меницу за озбиљност понуде.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
испуњавању услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани од стране сваког
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 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.
Јавно отварање понуде биће одржано последњег дана рока за подношење понуда,
односно 12.11.2019. године, у 16.00 часова, на адреси наручиоца у Нишу, Вожда
Карађорђа бр. 27, а обавиће је Комисија. Представници понуђача који ће учествовати у
поступку отварања дужни су да, пре почетка поступка јавног отварања понуда,
наручиоцу предају писана пуномоћја којим доказују овлашћење за учешће у поступку
јавног отварања понуда.
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази о испуњавању услова за учешће у поступку из чл. 75. Закона, у случају да
понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављани за сваку партију,
односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде односно до 12.11.2019. године, до 15.30 сати 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, Вожда Карађорђа бр. 27, 18000 Ниш, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку: „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И
СПОРТ“, бр. 1/2019, партија/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку: „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И
СПОРТ“, бр. 1/2019, партија/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку: „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И
СПОРТ“, бр. НМВ 1/2019, партија/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, партија/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, њен
број телефона и e-mail. 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, контакт особу, њен број телефона и e-mail.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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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) до 2)
Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача - Добављача у року од 45 дана
од дана пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се испоставља наручиоцу по
извршеном квалитативном и квантитавном пријему добара а сачињава на основу
обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји предметних добара и
јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног извода из важећег ценовника
за тражена добра која нису специфицирана у обрасцу понуде.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места испоруке добара
Место испоруке је Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, Ниш.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писаног захтева
за испоруку.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, као и увозне
царине и других дажбина уколико их има, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност. Уколико понуђена цена укључује увозну царину и

Страна: 12 од 75

друге дажбине, понуђач је дужан да тај део посебно искаже у обрасцу понуде, у
динарима. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1. Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да, уз уговор, за партије 1 –
Лабораторијски намештај и партију 3 – Опрема за школску лабораторију, достави меницу
за добро извршење посла, односно:
1) бланко меницу за добро извршење посла, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање;
2) доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС: копију
захтева за регистрацију менице или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне
интернет странице Народне банке Србије;
3) копију картона депонованих потписа код банке;
4) попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање 30 дана дужи
од рока важења уговора, назнаком да наручилац без сагласности понуђача може меницу
поднети на наплату у случају неизвршења уговорених обавеза и назнаком да менично
овлашћење остаје на снази и у случају промене лица овлашћеног за заступање.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
Меница мора бити регистрована и правилно потписана, у супротном ће се сматрати да
понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења и наручилац може наплатити
меницу за озбиљност понуде. Менично овлашћење мора да садржи све тражене
елементе, у супротном, наручилац ће од понуђача захтевати да, у року од два дана од
дана пријема захтева, достави ново менично овлашћење.
Наручилац може поднети на наплату меницу дату као средство обезбеђења за добро
извршење посла уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговорних обавеза у
роковима и на начин утврђен уговором.
2. Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да, при испоруци добара, за партије 1
– Лабораторијски намештај и партију 3 – Опрема за школску лабораторију, достави
меницу за отклањање недостатака у гарантном року, односно:
1) бланко меницу за за отклањање недостатака у гарантном року, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање;
2) доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС: копију
захтева за регистрацију менице или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне
интернет странице Народне банке Србије;
3) копију картона депонованих потписа код банке;
4) попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање 30 дана дужи
од дана истека гарантног рока, назнаком да наручилац без сагласности понуђача може
меницу поднети на наплату у случају неотклањања недостатака у гарантном року и
назнаком да менично овлашћење остаје на снази и у случају промене лица овлашћеног
за заступање.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
Меница мора бити регистрована и правилно потписана, у супротном ће се сматрати да
понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења и наручилац може наплатити
меницу за добро извршење посла. Менично овлашћење мора да садржи све тражене
елементе, у супротном, наручилац ће од понуђача захтевати да, у року од два дана од
дана пријема захтева, достави ново менично овлашћење.

Страна: 13 од 75

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште или непосредно, на адресу
наручиоца Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, 18000 Ниш, путем
електронске поште на e-mail: sekretar.bs@gmail.com, или факсом на број 018/527-621 или
018/522-044, 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.
Радно време наручиоца: Понедељак – петак, од 08.00 до 13.00 часова (у преподневној
смени), односно 14.00 до 19.00 часова (у поподневној смени)
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 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 (и указивањем на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), за јавну
набавку „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, партија/е
____. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво
на начин одређен чланом 20. Закона.
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. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума „Најнижа понуђена
цена.
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16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико се најповољнија
понуда не може одредити ни на основу рока испоруке, биће изабрана жребом.
Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке добара. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник о жребању.
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о
јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу
наручиоца, при чему је наручилац у обавези да изда потврду о пријему захтева,
препорученом пошиљком са повратницом, на адресу Гимназија „Бора Станковић“ Ниш,
Вожда Карађорђа бр. 27, 18000 Ниш, електронским путем на адресу
sekretar.bs@gmail.com, или путем факса на број 018/527-621 или 018/522-044.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. овог закона 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 од 3 дана (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 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 захтева (рокови из става 3. и 4.
члана 149. ЗЈН), 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.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, позив на број: 1/2019, сврха: такса за
ЗЗП; Гимназија „Бора Станковић“ Ниш; јавна набавка бр. 1/2019, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
Изабрани понуђач је у обавези да потисан уговор достави наручиоцу у року од 3 (три)
дана од дана пријема истог, у супротном ће се сматрати да је одустао од потписивања и
уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе, а наручилац
има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
20. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде није обавезна употреба печата.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
Понуда за јавну набавку „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр.
1/2019, ПАРТИЈА 1 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

за

потписивање

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
Страна: 17 од 75

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ВРСТА ДОБРА, КОЛИЧИНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
Р.бр.

Опис добара

Ј. мере

1

2

1

Лабораторијски сто са плочом отпорном на хемикалије Дужина 180x90 ширина

Ком.

2

2

Инсталациони водови за воду и гас са монтажом Инсталација за воду и гас на лабораторијским
столовима – везани за лабораторијски сто

Ком.

4

3

Демонстрациони сто са кисело отпорном судопером Дужина 2500x60 ширина

Ком.

1

4

Судопере - Kиселоотпорне -дужина 90x60 ширина

Ком.

4

Ком.

7

5

Славине за воду са наставком за монтажу црева

3

Кол.
4

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

6

7

8

9

5

6

Ормар са полицама за хемикалије без врата - Дужина
600 x60 ширина, метални

Ком.

1

7

Полице за сушење посуђа - Табла за сушење од
чвршћег материјала отпорног на воду, дужина 100x 100
ширина

Ком.

1

8

Ормар са вратима за лабораторијско посуђе - Mатеријал
KERROCK или слично, дужина 80x60 ширина

Ком.

3

9

Сигурносни ормар за хемикалије - Kисело отпорни,
дужина 90 x60 ширина

Ком.

1

10

Лабораторијске столице - На подизање,са наслоном

Ком.

20

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни
рок
(у месецима)

УКУПНО:

Цена је исказана у динарима и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део посебно искаже у обрасцу
понуде, у динарима. Понуђач је у обавези да у колони 5 наведе назив произвођача понуђеног добра. Понуђач је у
обавези да у колони 11 упише трајање гарантног рока за понуђена добра.
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11

Рок важења понуде: ________ дана од дана отварања понуда. *(не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда)

Рок испоруке добара: _________ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. *(не може бити дужи од 10 дана од
дана пријема писаног захтева за испоруку)

Место испоруке: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, Ниш

Начин, рок и услови плаћања: Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача – Добављача, у року од 45 дана
од дана пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се испоставља наручиоцу по извршеном квалитативном и
квантитавном пријему добара а сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног извода из важећег ценовника за тражена
добра која нису специфицирана у обрасцу понуде.

Место и датум

Понуђач

______________________

____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 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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2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 2 – НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА
Понуда за јавну набавку „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“,
бр. 1/2019, ПАРТИЈА 2 – НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.

Страна: 23 од 75

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ВРСТА ДОБРА, КОЛИЧИНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА
Р.бр.
1
1

Опис добара
2

Ј. мере
3

Кол.
4

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

6

7

8

9

5

ПЛАКАТИ – у боји, са могућношћу постављања на зид,
са пластичним лајснама горе и доле и закачаљком

1.1

Периодни систем елемената - 130 x 80 cm

Ком.

1

1.2

Ћелија - анатомска карта - 84 х 118 cm

Ком.

1

1.3

Састав крви - анатомска карта - 84 х 118 cm

Ком.

1

1.4

Митоза - анатомска карта - 84 х 118 cm

Ком.

1

1.5

Скелет - анатомска карта - 50 x 67 cm

Ком.

1

1.6

Мускулатура - анатомска карта - 50 x 67 cm

Ком.

1

1.7

Лобања - анатомска карта - 50 x 67 cm

Ком.

1

1.8

Кичма човека - анатомска карта - 50 x 67 cm

Ком.

1

1.9

Око - анатомска карта - 50 x 67 cm

Ком.

1

1.10

Ухо - анатомска карта - 50 x 67 cm

Ком.

1

1.11

Кожа - анатомска карта - 50 x 67 cm

Ком.

1

1.12

Респираторни систем - анатомска карта - 50 x 67 cm

Ком.

1

УКУПНО 1:
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Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни
рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1
2

2

Ј. мере
3

Кол.
4

Произвођач
5

МИКРОПРЕПАРАТИ – комплети, са покровним стаклима
Животињска репродукција:

2.1

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;

Комплет

1

Комплет

1

10. Плацента мачке или свиње.
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;

2.2
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.
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Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

6

7

8

9

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни
рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1

2

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

Људско тело:
1.
Људска крв, брис;
2.
3.
део;
2.3

Ћелије епитела из људских уста;
Попречно пругасти људски мишићи,бочни

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;

Комплет

1

Комплет

1

9.
Људска коштана срж;
10. Људски тестис, попречан пресек.
Паразити код животиња и људи:

2.4

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.
7.
8.

Јетра зеца са кокцидиозисом;
Велики метиљ јетре (Fascicola);
Shistosomijaza, мушка и женска;

9.

Hidatida циста Ehinokokusa;

10. Ваљкасти црв човека и свиње Ascari.

Страна: 27 од 75

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1

2

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

Сет за наставу биологије:

2.5

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)
32/68 51.;
5.
Лала, попречни пресек оваријума са јајима;
6.

Комплет

1

Комплет

1

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:
1.

Бактерија из киселог млека, брис;

2.
Маховина, попречни пресек листа са
хлоропластом;
3.
Тис, попречни пресек младице;

2.6

4.

Hyacinth, попречни пресек семена;

5.

Еуглена, зелена алга;

6.

Ascaris, попречни пресек кроз средину тела;

7.
8.
шкрге;
9.

Пчела (Apis), антена;
Шаран (Cyprinus),попречни пресек кроз
Јетра зеца, попречни пресек;

10. Кожа мачке, са бочног дела леђа.

Страна: 28 од 75

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1

2

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

Зоологија бескичмењака и инсекти:
1.

Једноћелијски организми (Амебе и остали);

2.

Парамецијум, цео организам;

3.
4.
5.
6.
цев;
7.

2.7

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Хидра, цела;
Хидра-спермаријум;
Хидра-оваријум 33/68 54.;
Turbellaria (трепљасти црви)-интестинална
Ascaris – мужјак;
Ascaris – женка;
Митоза ћелија Ascaris-а код коња;
Шкрге код шкољке;
Daphnia;
Женка комарца;
Женка комарца - усни апарат;

Комплет

1

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.

Страна: 29 од 75

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1

2

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

Зоологија кичмењака:
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;

2.8

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Зец, завршетак мотонеурона;
Компактна кост;
Зид стомака, пресек (Сисар);
Танко црево (Сисар);
Дебело црево (Сисар);
Панкреас (Сисар);
Слезина, пресек (Сисар);

18.
19.
20.

Жучна кеса, пресек (Сисар);
Плућа (Сисар);
Артерија и вена (Сисар);

21.
22.
23.

Бубрег, бочни пресек (Сисар);
Људска сперма, размаз;
Људска кожа, пресек кроз знојну злезду;

24.

Очна јабучица,бочни пресек (Сисар);

25.

Људски хромозоми у крви,мушки и женски.

Комплет

1

Страна: 30 од 75

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1

2

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

Протозое:

2.9

1.

Парамецијум,инфузорија са цилијама;

2.

Vorticella (Carchesium) 34/68 56.;

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);

Комплет

1

Комплет

1

10. Размаз крви инфициране са Маларичним
Plasmodiumom.
Репродукција бескичмењака:

2.10

1.

Парамецијум,различити ступњеви коњугације;

2.

Хидра са израштајем;

3.
4.

Тестис хидре;
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
комплет 1 35/68;
15. Amphioxus, попречни пресек кроз мушку и
женску врсту у пределу гонада

Страна: 31 од 75

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1

2

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

Ботаника гљива и лишаја:
1.
Rhizopus, хлебна гљивица, развијена
спорангија;

2.11

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.

Комплет

1

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.

УКУПНО 2:
3
3.1
3.2
3.3
3.4

МОДЕЛИ
Кристална решетка-натријум хлорида
Кристална решетка-дијамант и графит
Кристална решетка-силицијум-диоксид
Модели молекула - органских и неорганских супстанци напредни сет

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

2

УКУПНО 3:

Страна: 32 од 75

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1
4

2

Ј. мере

Кол.

3

4

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

6

7

8

9

5

МИКРОСКОПИ И ЛУПЕ

4.1

Микроскоп –бинокуларни - ,,Campus" 1000x или
„одговарајући“

Ком.

2

4.2

Лупа - 3376 ,,LUMINOSA" или „одговарајући“

Ком.

6

4.3

Лупа- 3X са ручком

Ком.

8

УКУПНО 4:
5

5.1

ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
Бела табла - 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.

Ком.

1

УКУПНО 5:
6

ОПРЕМА ЗА ВИЗУЕЛНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

6.1

Пројектор - BENQ MS-506, 3200 ANSI lumena или
„одговарајуће“

Ком.

1

6.2

Ласер поинтер и презентер - Presenter wireless Logitech
R400 professional или „одговарајућe“

Ком.

2

УКУПНО 6:

УКУПНО (1+2+3+4+5+6) без ПДВ
УКУПНО (1+2+3+4+5+6) са ПДВ

Страна: 33 од 75

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни
рок
(у месецима)

11

Цена је исказана у динарима и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део посебно искаже у обрасцу
понуде, у динарима. Понуђач је у обавези да у колони 5 наведе назив произвођача понуђеног добра. Понуђач је у
обавези да у колони 11 упише трајање гарантног рока за добра која подлежу гаранцији.
Рок важења понуде: ________ дана од дана отварања понуда. *(не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда)

Рок испоруке добара: _________ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. *(не може бити дужи од 10 дана од
дана пријема писаног захтева за испоруку)

Место испоруке: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, Ниш
Начин, рок и услови плаћања: Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача – Добављача, у року од 45 дана
од дана пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се испоставља наручиоцу по извршеном квалитативном и
квантитавном пријему добара а сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног извода из важећег ценовника за тражена
добра која нису специфицирана у обрасцу понуде.

Место и датум

Понуђач

______________________

____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Страна: 34 од 75

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 3 – ОПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Понуда за јавну набавку „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“,
бр. 1/2019, ПАРТИЈА 3 – ОПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

за

потписивање

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

Страна: 35 од 75

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.

Страна: 36 од 75

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.

Страна: 37 од 75

5) ВРСТА ДОБРА, КОЛИЧИНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ОПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Р.бр.

Опис добара

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

4

5

6

7

8

9

1

2

3

1

Техничка вага - BTA/2100 или „одговарајућe“
Аналитичка вага - ALN 220g или
„одговарајућe“

Ком.

2

Ком.

1

2
3

Дигестор - Са исталацијама за воду и гас,
дужина 200 x80 ширина

Ком.

1

4

pHметар - PHM-230S1 или „одговарајуће“

Ком.

2

5

Дестилатор - ID-8 или „одговарајући“

Ком.

1

6

Када са поклопцем - Дужина 20x20 ширина

Ком.

2

7

Колоне за хроматографију са ојачаном
ивицом - Пречник 30mm, дужина, 300mm

Ком.

4

Ком.

2

Ком.

4

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

8
9
10
11
12
13
14

Грејна облога - За балон од 500ml, BIOBASE
HME-I500 или „одговарајуће“
Апаратура за дестилацију - Са шлифованим
наставцима и балоном од 500ml и
термометром
Апарат за електролизу - Hofmanov aparat
Сушница - 136 litara BIOBASE BOV-V136F
или “одговарајућe”
Пећ за жарење - 50 litara BIOBASE BOV-50V
или “одговарајућe”
Центрифуга - Са Mikrocentrifuga DLAB Palm
D1008, 7000 RPM, или “одговарајућe”
Магнетна мешалица - 3 l Speed range 100 to
1500 rpm или “одговарајућe”
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Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни
рок
(у месецима)

11

Опис добара

Р.бр.
1

Ј. мере

2

3

Кол.
4

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(4*6)

Укупно са
ПДВ
(4*7)

6

7

8

9

5

15

Вакум ексикатор - FI150mm са улошком или
“одговарајућe”

Ком.

1

16

Термометар - LABO. -30+200C жива, подела
1/1 или “одговарајућe”

Ком.

3

17

Решо електрични - Trisstar КР-6245 или
“одговарајућe”

Ком.

1

Увозне
царине и
дажбине
10

Гарантни
рок
(у месецима)

УКУПНО :

Цена је исказана у динарима и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део посебно искаже у обрасцу
понуде, у динарима. Понуђач је у обавези да у колони 5 наведе назив произвођача понуђеног добра. Понуђач је у
обавези да у колони 11 упише трајање гарантног рока за понуђена добра.
Рок важења понуде: ________ дана од дана отварања понуда. *(не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда)

Рок испоруке добара: _________ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. *(не може бити дужи од 10 дана од
дана пријема писаног захтева за испоруку)

Место испоруке: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, Ниш

Начин, рок и услови плаћања: Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача – Добављача, у року од 45 дана
од дана пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се испоставља наручиоцу по извршеном квалитативном и
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квантитавном пријему добара а сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног извода из важећег ценовника за тражена
добра која нису специфицирана у обрасцу понуде.

Место и датум

Понуђач

______________________

____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 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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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 4 – ПРИБОР ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Понуда за јавну набавку „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“,
бр. 1/2019, ПАРТИЈА 4 – ПРИБОР ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ВРСТА ДОБРА, КОЛИЧИНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ПРИБОР ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Р.бр.

Опис добара

1

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без ПДВ

Ј. цена са ПДВ

Укупно без ПДВ
(4*6)

Укупно са ПДВ
(4*7)

Увозне царине и
дажбине

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

Чашa - 100ml - стакло

Ком.

20

2

Чашa - 250ml- стакло

Ком.

20

3

Чашa - 600ml- стакло

Ком.

20

4

Шоља - 600ml

Ком.

6

5

Шоља - 170ml

Ком.

10

6

Порцеланска шоља - fi
86mm - порцелан

Ком.

3

7

Ерленмајери - 100ml - стакло

Ком.

10

8

Ерленмајери - 250ml - стакло

Ком.

10

9

Епрувете-паковање - 16*160
- стакло, 100 епрувета у
паковању

Ком.

1

10

Епрувете-паковање 25*100мл - стакло, 100
епрувета у паковању

Ком.

1

11

Мензурa - 50ml - стакло

Ком.

5

12

Мензурa - 100ml - стакло

Ком.

5

Ком.

10

Ком.

10

Ком.

10

Ком.

10

Ком.

10

13
14
15
16
17

Нормални суд - 100ml стакло
Нормални суд - 250ml стакло
Нормални суд - 500ml стакло
Пипета градуисана - 5ml стакло
Пипета градуисана - 10ml стакло

18

Левак - fi 50 – стакло

Ком.

6

19

Левак - fi 100 – стакло

Ком.

6

20

Левак - са стакленом
славином за одвајање, 250ml
- стакло

Ком.

4
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Р.бр.
1

Опис добара

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без ПДВ

Ј. цена са ПДВ

Укупно без ПДВ
(4*6)

Укупно са ПДВ
(4*7)

Увозне царине и
дажбине

3

4

5

6

7

8

9

10

2

21

Левак - По Buchneru, fi
67mm - порцелан

Ком.

4

22

Посуда за кристализацију - fi
80mm - стакло

Ком.

2

23

Вакум боца - 250 ml - стакло

Ком.

2

24

Бирета - По Shellbahu25ml –
стакло, тефлон славина

Ком.

6

Ком.

2

Ком.

4

Ком.

5

Ком.

5

Ком.

20

Ком.

20

Ком.

4

Ком.

4

Ком.

8

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Балон са равним дном - 250
ml - стакло
Балон са равним дном - 500
ml - стакло
Сахатно стакло - dia 60 mm стакло
Сахатно стакло - dia 100 mm
- стакло
Стаклени штапић - 4*200 mm
- стакло
Реагенс боца - Браон,
100ml, стакло, брушени
запушач
Сталак за епрувете - Дрвени
за епрувете од 10ml
Сталак за епрувете прохромски
Предметне плочице - Кутије празне

34

Покровна стакалца - Кутије

Ком.

4

35

Сет за припрему микропрепарата

Ком.

4

Ком.

4

Ком.

4

Ком.

2

Ком.

4

Ком.

4

Ком.

5

36
37
38
39
40
41

Лонци за жарење - 40*32mm
- порцелан
Аван са тучком - fi 150mm порцелан
Машице - 230 mm
Троугао за жарење - L50mm
Троножац гвоздени - fi
100*200mm
Клеме за биретеи епрувете
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Р.бр.

Опис добара

1

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без ПДВ

Ј. цена са ПДВ

Укупно без ПДВ
(4*6)

Укупно са ПДВ
(4*7)

Увозне царине и
дажбине

3

4

5

6

7

8

9

10

2

42

Мрежица - Дужина 150*150
ширина

Ком.

4

43

Муфла- метална

Ком

4

44

Прстен са муфлом - fi 80

Ком

4

45

Штипаљка за епрувете Дрвена

Ком.

4

46

Шприц боца - 250ml/PVC

Ком.

5

47

Mаказе за дисекцију са
тупим врхом средње дужине

Ком.

3

УКУПНО:

Цена је исказана у динарима и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део посебно искаже у обрасцу
понуде, у динарима. Понуђач је у обавези да у колони 5 наведе назив произвођача понуђеног добра.
Рок важења понуде: ________ дана од дана отварања понуда. *(не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда)

Рок испоруке добара: _________ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. *(не може бити дужи од 10 дана од
дана пријема писаног захтева за испоруку)

Место испоруке: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, Ниш

Начин, рок и услови плаћања: Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача – Добављача, у року од 45 дана
од дана пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се испоставља наручиоцу по извршеном квалитативном и
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квантитавном пријему добара а сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног извода из важећег ценовника за тражена
добра која нису специфицирана у обрасцу понуде.

Место и датум

Понуђач

______________________

____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 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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5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 5 – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Понуда за јавну набавку „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“,
бр. 1/2019, ПАРТИЈА 5 – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ВРСТА ДОБРА, КОЛИЧИНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Опис добара

Р.бр.
1

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без ПДВ
(4*6)

Укупно са ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

2

I

КИСЕЛИНЕ И БАЗЕ

1

Сумпорна киселина - Паковање 1l

Ком.

1

2

Азотна киселина - Паковање 1l

Ком.

1

3

Хлороводонична киселина - Паковање 1l

Ком.

1

4

Стандардни раствор хлороводоничне киселине Паковање 1l

Ком.

3

5

Стандардни раствор натријум- хидроксида - Паковање 1l

Ком

3

6

Мрављакиселина - Паковање 1l

Ком.

1

7

Стандардни раствор сирћетне киселине - Паковање 1l

Ком.

3

8

Лимунска киселина - Паковање 1l

Ком.

1

9

Бензоева киселина - Паковање 250g

Ком.

1

10

Баријум- хидроксид - Паковање 500g

Ком.

1

11

Амонијум-хидроксид - Паковање 1l

Ком.

3

12

Натријум-хидроксид - Паковање 500g

Ком.

1

13

Калцијум-хидроксид - Паковање 250g

Ком.

1

14

Водоник-пероксид - Паковање 1l

Ком.

3

II

МЕТАЛИ

15

Натријум у петролеуму - Паковање 200g

Ком.

1

16

Магнезијумова трака - 1m, паковање

Ком.

2

17

Бакарна прах - Паковање 100g

Ком.

2

18

Цинк грануле - Паковање 200g

Ком.

1

19

Гвожђе прах - Паковање 200g

Ком.

1
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Увозне царине
и дажбине
10

Опис добара

Р.бр.
1
III

2

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без ПДВ
(4*6)

Укупно са ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

НЕМЕТАЛИ

20

Сумпор прах - Паковање 500g

Ком.

1

21

Јод ресублиматум - Паковање 100g

Ком.

1

IV

СОЛИ

22

Магнезијум-нитрат, 6 хидрат - Паковање 200g

Ком.

1

23

Магнезијум-хлорид, 6 хидрат - Паковање 200g

Ком.

1

24

Натријум-карбонат, анхидровани - Паковање 500g

Ком.

1

25

Литијум-хлорид - Паковање 200g

Ком.

1

26

Цинк-сулфат,7 хидрат - Паковање 200g

Ком.

1

27

Калај(II)-хлорид, 2 хидрат - Паковање 200g

Ком.

1

28

Жива(II)-хлорид - Паковање 100g

Ком.

1

29

Калијим-дихромат - Паковање 200g

Ком.

1

30

Калијум-хромат - Паковање 200g

Ком.

1

31

Калијим-пермаганат - Паковање 200g

Ком.

1

32

Калијум-јодид - Паковање 200g

Ком.

1

33

Калцијум-нитрат, 4 хидрат - Паковање 200g

Ком.

1

34

Калцијум-хлорид, анхидровани, грануле - Паковање
200g

Ком.

1

35

Гвожђе(II)-сулфат, 7 хидрат - Паковање 200g

Ком.

1

36

Олово-нитрат - Паковање 200g

Ком.

1

37

Гвожђе(III)-хлорид,6 хидрат - Паковање 200g

Ком.

1

38

Динатријумхидроген-фосфат - Паковање 200g

Ком.

1

39

Баријум-хидроксид , 8 H2O - Паковање 200g

Ком.

1

40

Калијум-дихидрогенфосфат - Паковање 200g

Ком.

1

41

Манган(II)-сулфат, хидратисани - Паковање 200g

Ком.

1

42

Амонијум-нитрат - Паковање 200g

Ком.

1

43

Сребро-нитрат - Паковање 50g

Ком.

1
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Увозне царине
и дажбине
10

Опис добара

Р.бр.
1
V

2

Ј. мере

Кол.

Произвођач

Ј. цена без
ПДВ

Ј. цена са
ПДВ

Укупно без ПДВ
(4*6)

Укупно са ПДВ
(4*7)

3

4

5

6

7

8

9

Увозне царине
и дажбине
10

ОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ

44

Анхидрид сирћетне киселине - Паковање 100ml

Ком.

4

45

Метанол - Паковање 1l

Ком.

1

46

Метанал - Паковање 1l

Ком.

1

47

Етанол - Паковање 1l

Ком.

3

48

Изопропанол - Паковање 1l

Ком.

1

49

Толуен - Паковање 1l

Ком.

1

50

Угљентетрахлорид - Паковање 1l

Ком.

1

51

Диетил-етар - Паковање 1l

Ком.

1

52

Хлороформ - Паковање 1l

Ком.

1

53

n-Хексан - Паковање 1l

Ком.

1

54

n-Бутанол - Паковање 1l

Ком.

1

55

Terc-бутанол - Паковање 200ml

Ком.

1

56

Глицерол - Паковање 1l

Ком.

1

57

Бензен - Паковање 1l

Ком.

1

58

Глукоза-монохидрат - Паковање 1000g

Ком.

1

59

Ацетон - Паковање 1l

Ком.

1

60

Фелингов раствор 1 - Паковање 100ml

Ком.

2

61

Фелингов раствор 2 - Паковање 100ml

Ком.

2

УКУПНО :

Цена је исказана у динарима и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део посебно искаже у обрасцу
понуде, у динарима. Понуђач је у обавези да у колони 5 наведе назив произвођача понуђеног добра.
Рок важења понуде: ________ дана од дана отварања понуда. *(не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда)
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Рок испоруке добара: _________ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. *(не може бити дужи од 10 дана од
дана пријема писаног захтева за испоруку)

Место испоруке: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, Ниш

Начин, рок и услови плаћања: Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача – Добављача, у року од 45 дана
од дана пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се испоставља наручиоцу по извршеном квалитативном и
квантитавном пријему добара а сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног извода из важећег ценовника за тражена
добра која нису специфицирана у обрасцу понуде.

Место и датум

Понуђач

______________________

____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 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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VII МОДЕЛ УГОВОРА
1. МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 1 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
са седиштем у Нишу, улица Вожда Карађорђа бр. 27,
ПИБ: 101858198
Матични број: 07174667
Број рачуна: 840-1723660-24 Управа за трезор
Телефон: 018/527-621; 018/522-044
кога заступа директор Ненад Стефановић
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................
Телефон:............................
Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и овлашћеног лица
свих понуђача из групе понуђача)

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се
(назив и седиште подизвођача)

поверава извршење ________________________________________________.
Основ уговора: спроведен поступак јавне набавке чији су предмет добра „ОПРЕМА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, ПАРТИЈА 1 –
ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________ *(попуњава наручилац).
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Понуда изабраног понуђача заведена код наручиоца под бројем ______ дана
______________. *(попуњава наручилац).

Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја лабораторијског намештаја, конкретизована
понудом Продавца по јавном позиву за набавку број 1/2019, за партију 1 –
Лабораторијски намештај, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да потписан уговор достави Наручиоцу
у року од 3 (три) дана од дана пријема истог.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да, уз уговор, достави меницу за добро
извршење посла, односно:
1) бланко меницу за добро извршење посла, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање;
2) доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС:
копију захтева за регистрацију менице или извод из Регистра меница и овлашћења
са званичне интернет странице Народне банке Србије;
3) копију картона депонованих потписа код банке;
4) попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% укупне
вредности понуде без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање једнак року
важења понуде, назнаком да наручилац без сагласности понуђача може меницу
поднети на наплату у случају да понуђач повуче, опозове или измени понуду у року
важења понуде, благовремено не достави потписан и оверен уговор о јавној набавци
или не достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у
тренутку доставе потписаног уговора, и назнаком да менично овлашћење остаје на
снази и у случају промене лица овлашћеног за заступање. Потпис овлашћеног лица
на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону
депонованих потписа.
Меница мора бити регистрована и правилно потписана. Менично овлашћење мора
да садржи све тражене елементе, у супротном, наручилац ће од понуђача захтевати
да, у року од два дана од дана пријема захтева, достави ново менично овлашћење.
Наручилац може поднети на наплату меницу дату као средство обезбеђења за добро
извршење посла уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговорних
обавеза у роковима и на начин утврђен уговором.
Уколико Понуђач коме је додељен уговор не достави исти у року од 3 дана од дана
пријема истог, уз уговор не достави меницу за добро извршење посла или ако
достављена меница није регистрована и правилно потписана, сматраће се да је
Понуђач коме је додељен уговор одустао од потписивања и уговор ће бити понуђен
следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе, а Наручилац има право да наплати
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
Члан 3.
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке која износи
____________*(попуњава наручилац) динара без ПДВ-а, односно __________________
*(попуњава наручилац) динара са ПДВ-ом, а Купац задржава право да уговор не реализује у
укупној уговореној вредности.
Члан 4.
Цене специфицираних добара дате су у Обрасцу понуде Продавца и обухватају све
трошкове које понуђач има у реализацији уговора. Купац има право да купи мању
количину добара од количине наведене у обрасцу понуде, и већу количину добара од
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количине наведене у обрасцу понуде а по јединичним ценама које је Продавац навео
у обрасцу понуде.
Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.
Уколико се јави потреба Купца за куповином добара која нису специфицирана у
обрасцу понуде Продавац је у обавези да на захтев Купца достави оверени извод из
важећег ценовника за тражено добро и да, по добијању писаног захтева Купца,
изврши испоруку траженог добра по цени из овереног извода из важећег ценовника.
Члан 5.
Продавац је у обавези да добра испоручи о свом трошку на адресу Гимназија „Бора
Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27.
Члан 6.
Продавац је у обавези да добра испоручи Купцу у року од _________ дана од дана
пријема писаног захтева за испоруку. Испорука је једнократна.
Члан 7.
У случају прекорачења рока испоруке Купац може да обрачуна пенале Продавцу за
сваки дан продужетка испоруке у износу од 1% вредности испоруке са обрачунатим
ПДВ-ом, с тим што укупан износ пенала може износити максимално 10% од укупне
вредности уговора са ПДВ-ом.
Члан 8.
Продавац је у обавези да, при испоруци добара, достави меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, односно:
1) бланко меницу за за отклањање недостатака у гарантном року, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање;
2) доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС:
копију захтева за регистрацију менице или извод из Регистра меница и овлашћења
са званичне интернет странице Народне банке Србије;
3) копију картона депонованих потписа код банке;
4) попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање 30 дана
дужи од дана истека гарантног рока, назнаком да наручилац без сагласности
понуђача може меницу поднети на наплату у случају неотклањања недостатака у
гарантном року и назнаком да менично овлашћење остаје на снази и у случају
промене лица овлашћеног за заступање.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
Меница мора бити регистрована и правилно потписана, у супротном ће се сматрати
да понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења и наручилац може
наплатити меницу за добро извршење посла. Менично овлашћење мора да садржи
све тражене елементе, у супротном, наручилац ће од понуђача захтевати да, у року
од два дана од дана пријема захтева, достави ново менично овлашћење.
Члан 9.
Гарантни рок на испоручена наведен је у понуди Продавца. Гарантни рок почиње да
тече од дана испоруке добара.
Продавац је у обавези да, при испоруци добара, Купцу достави оверене гарантне
листове.
Члан 10.
Приликом пријема добара, Купац је у обавези да изврши квантитативан и
квалитативан пријем добара. Приликом примопредаје добара сачињава се записник
о примопредаји који потписују представници обе уговорне стране.
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Уговарне стране су сагласне да Купац има право да, у року од 5 дана од дана
примопредаје добара, врати Продавцу добра која нису у складу са са описом и
карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом, а Продавац је у обавези
да таква добра замени добрима која су у складу са захтевима из конкурсне
документације и испоручи их Купцу у року од 3 дана од дана пријема рекламације.
Члан 11.
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Продавца, у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012,
68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се
испоставља Купцу по извршеном квалитативном и квантитавном пријему добара а
сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног
извода из важећег ценовника за тражена добра која нису специфицирана у обрасцу
понуде.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном достављања потписаног уговора и исправне менице за
добро извршење посла Купцу а трајаће до испуњења уговорних обавеза.
Члан 13.
Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране.
Члан 14.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други позитивни правни прописи.
Члан 15.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора уговорне стране
ће решавати споразумно, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
стварно надлежан суд у Нишу.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Купац

Продавац

Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
______________________________
Ненад Стефановић

____________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде модел уговора потписују сви
понуђачи из групе понуђача односно понуђач који је овлашћен за то од стране групе
понуђача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу у обавези
је да наведе назив и седиште подизвођача.

Страна: 58 од 75

2. МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 2 – НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
са седиштем у Нишу, улица Вожда Карађорђа бр. 27,
ПИБ: 101858198
Матични број: 07174667
Број рачуна: 840-1723660-24 Управа за трезор
Телефон: 018/527-621; 018/522-044
кога заступа директор Ненад Стефановић
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................
Телефон:............................
Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и овлашћеног лица
свих понуђача из групе понуђача)

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се
(назив и седиште подизвођача)

поверава извршење ________________________________________________.
Основ уговора: спроведен поступак јавне набавке чији су предмет добра „ОПРЕМА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, ПАРТИЈА 2 – НАСТАВНА
СРЕДСТВА И ОПРЕМА
Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________ *(попуњава наручилац).
Понуда изабраног понуђача заведена код наручиоца под бројем ______ дана
______________. *(попуњава наручилац).
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја наставних средстава и опреме, конкретизована
понудом Продавца по јавном позиву за набавку број 1/2019, за партију 2 – Наставна
средства и опрема, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да потписан уговор достави Наручиоцу
у року од 3 (три) дана од дана пријема истог.
Уколико Понуђач коме је додељен уговор не достави исти у року од 3 дана од дана
пријема истог, сматраће се да је одустао од потписивања и уговор ће бити понуђен
следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе.
Члан 3.
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке која износи
____________*(попуњава наручилац) динара без ПДВ-а, односно __________________
*(попуњава наручилац) динара са ПДВ-ом, а Купац задржава право да уговор не реализује у
укупној уговореној вредности.
Члан 4.
Цене специфицираних добара дате су у Обрасцу понуде Продавца и обухватају све
трошкове које понуђач има у реализацији уговора. Купац има право да купи мању
количину добара од количине наведене у обрасцу понуде, и већу количину добара од
количине наведене у обрасцу понуде а по јединичним ценама које је Продавац навео
у обрасцу понуде.
Уколико се јави потреба Купца за куповином добара која нису специфицирана у
обрасцу понуде Продавац је у обавези да на захтев Купца достави оверени извод из
важећег ценовника за тражено добро и да, по добијању писаног захтева Купца,
изврши испоруку траженог добра по цени из овереног извода из важећег ценовника.
Члан 5.
Продавац је у обавези да добра испоручи о свом трошку на адресу Гимназија „Бора
Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27.
Члан 6.
Продавац је у обавези да добра испоручи Купцу у року од _________ дана од дана
пријема писаног захтева за испоруку. Испорука је једнократна.
Члан 7.
У случају прекорачења рока испоруке Купац може да обрачуна пенале Продавцу за
сваки дан продужетка испоруке у износу од 1% вредности испоруке са обрачунатим
ПДВ-ом, с тим што укупан износ пенала може износити максимално 10% од укупне
вредности уговора са ПДВ-ом.
Члан 8.
Гарантни рок на испоручена добра која подлежу гаранцији наведен је у понуди
Продавца. Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара.
Продавац је у обавези да, при испоруци добара, Купцу достави оверене гарантне
листове за добра која подлежу гаранцији.
Члан 9.
Приликом пријема добара, Купац је у обавези да изврши квантитативан и
квалитативан пријем добара. Приликом примопредаје добара сачињава се записник
о примопредаји који потписују представници обе уговорне стране.
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Уговарне стране су сагласне да Купац има право да, у року од 5 дана од дана
примопредаје добара, врати Продавцу добра која нису у складу са са описом и
карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом, а Продавац је у обавези
да таква добра замени добрима која су у складу са захтевима из конкурсне
документације и испоручи их Купцу у року од 3 дана од дана пријема рекламације.
Члан 10.
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Продавца, у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012,
68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се
испоставља Купцу по извршеном квалитативном и квантитавном пријему добара а
сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног
извода из важећег ценовника за тражена добра која нису специфицирана у обрасцу
понуде.
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном достављања потписаног уговора Купцу а трајаће до
испуњења уговорних обавеза.
Члан 12.
Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране.
Члан 13.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други позитивни правни прописи.
Члан 14.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора уговорне стране
ће решавати споразумно, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
стварно надлежан суд у Нишу.
Члан 15.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Купац

Продавац

Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
______________________________
Ненад Стефановић

____________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде модел уговора потписују сви
понуђачи из групе понуђача односно понуђач који је овлашћен за то од стране групе
понуђача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу у обавези
је да наведе назив и седиште подизвођача.
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3. МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 3 – ОПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
са седиштем у Нишу, улица Вожда Карађорђа бр. 27,
ПИБ: 101858198
Матични број: 07174667
Број рачуна: 840-1723660-24 Управа за трезор
Телефон: 018/527-621; 018/522-044
кога заступа директор Ненад Стефановић
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................
Телефон:............................
Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и овлашћеног лица
свих понуђача из групе понуђача)

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се
(назив и седиште подизвођача)

поверава извршење ________________________________________________.
Основ уговора: спроведен поступак јавне набавке чији су предмет добра „ОПРЕМА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, ПАРТИЈА 3 – ОПРЕМА
ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________ *(попуњава наручилац).
Понуда изабраног понуђача заведена код наручиоца под бројем ______ дана
______________. *(попуњава наручилац).
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја опреме за школску лабораторију,
конкретизована понудом Продавца по јавном позиву за набавку број 1/2019, за
партију 3 – Опрема за школску лабораторију, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да потписан уговор достави Наручиоцу
у року од 3 (три) дана од дана пријема истог.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да, уз уговор, достави меницу за добро
извршење посла, односно:
1) бланко меницу за добро извршење посла, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање;
2) доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС:
копију захтева за регистрацију менице или извод из Регистра меница и овлашћења
са званичне интернет странице Народне банке Србије;
3) копију картона депонованих потписа код банке;
4) попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% укупне
вредности понуде без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање једнак року
важења понуде, назнаком да наручилац без сагласности понуђача може меницу
поднети на наплату у случају да понуђач повуче, опозове или измени понуду у року
важења понуде, благовремено не достави потписан и оверен уговор о јавној набавци
или не достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у
тренутку доставе потписаног уговора, и назнаком да менично овлашћење остаје на
снази и у случају промене лица овлашћеног за заступање. Потпис овлашћеног лица
на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону
депонованих потписа.
Меница мора бити регистрована и правилно потписана. Менично овлашћење мора
да садржи све тражене елементе, у супротном, наручилац ће од понуђача захтевати
да, у року од два дана од дана пријема захтева, достави ново менично овлашћење.
Наручилац може поднети на наплату меницу дату као средство обезбеђења за добро
извршење посла уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговорних
обавеза у роковима и на начин утврђен уговором.
Уколико Понуђач коме је додељен уговор не достави исти у року од 3 дана од дана
пријема истог, уз уговор не достави меницу за добро извршење посла или ако
достављена меница није регистрована и правилно потписана, сматраће се да је
Понуђач коме је додељен уговор одустао од потписивања и уговор ће бити понуђен
следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе, а Наручилац има право да наплати
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
Члан 3.
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке која износи
____________*(попуњава наручилац) динара без ПДВ-а, односно __________________
*(попуњава наручилац) динара са ПДВ-ом, а Купац задржава право да уговор не реализује у
укупној уговореној вредности.
Члан 4.
Цене специфицираних добара дате су у Обрасцу понуде Продавца и обухватају све
трошкове које понуђач има у реализацији уговора. Купац има право да купи мању
количину добара од количине наведене у обрасцу понуде, и већу количину добара од
количине наведене у обрасцу понуде а по јединичним ценама које је Продавац навео
у обрасцу понуде.
Уколико се јави потреба Купца за куповином добара која нису специфицирана у
обрасцу понуде Продавац је у обавези да на захтев Купца достави оверени извод из
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важећег ценовника за тражено добро и да, по добијању писаног захтева Купца,
изврши испоруку траженог добра по цени из овереног извода из важећег ценовника.
Члан 5.
Продавац је у обавези да добра испоручи о свом трошку на адресу Гимназија „Бора
Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27.
Члан 6.
Продавац је у обавези да добра испоручи Купцу у року од _________ дана од дана
пријема писаног захтева за испоруку. Испорука је једнократна.
Члан 7.
У случају прекорачења рока испоруке Купац може да обрачуна пенале Продавцу за
сваки дан продужетка испоруке у износу од 1% вредности испоруке са обрачунатим
ПДВ-ом, с тим што укупан износ пенала може износити максимално 10% од укупне
вредности уговора са ПДВ-ом.
Члан 8.
Продавац је у обавези да, при испоруци добара, достави меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, односно:
1) бланко меницу за за отклањање недостатака у гарантном року, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање;
2) доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС:
копију захтева за регистрацију менице или извод из Регистра меница и овлашћења
са званичне интернет странице Народне банке Србије;
3) копију картона депонованих потписа код банке;
4) попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање 30 дана
дужи од дана истека гарантног рока, назнаком да наручилац без сагласности
понуђача може меницу поднети на наплату у случају неотклањања недостатака у
гарантном року и назнаком да менично овлашћење остаје на снази и у случају
промене лица овлашћеног за заступање.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
Меница мора бити регистрована и правилно потписана, у супротном ће се сматрати
да понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења и наручилац може
наплатити меницу за добро извршење посла. Менично овлашћење мора да садржи
све тражене елементе, у супротном, наручилац ће од понуђача захтевати да, у року
од два дана од дана пријема захтева, достави ново менично овлашћење.
Члан 9.
Гарантни рок на испоручена добра наведен је у понуди Продавца. Гарантни рок
почиње да тече од дана испоруке добара.
Продавац је у обавези да, при испоруци добара, Купцу достави оверене гарантне
листове.
Члан 10.
Приликом пријема добара, Купац је у обавези да изврши квантитативан и
квалитативан пријем добара. Приликом примопредаје добара сачињава се записник
о примопредаји који потписују представници обе уговорне стране.
Уговарне стране су сагласне да Купац има право да, у року од 5 дана од дана
примопредаје добара, врати Продавцу добра која нису у складу са са описом и
карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом, а Продавац је у обавези
да таква добра замени добрима која су у складу са захтевима из конкурсне
документације и испоручи их Купцу у року од 3 дана од дана пријема рекламације.
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Члан 11.
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Продавца, у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012,
68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се
испоставља Купцу по извршеном квалитативном и квантитавном пријему добара а
сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног
извода из важећег ценовника за тражена добра која нису специфицирана у обрасцу
понуде.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном достављања потписаног уговора и исправне менице за
добро извршење посла Купцу а трајаће до испуњења уговорних обавеза.
Члан 13.
Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране.
Члан 14.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други позитивни правни прописи.
Члан 15.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора уговорне стране
ће решавати споразумно, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
стварно надлежан суд у Нишу.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Купац

Продавац

Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
______________________________
Ненад Стефановић

____________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде модел уговора потписују сви
понуђачи из групе понуђача односно понуђач који је овлашћен за то од стране групе
понуђача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу у обавези
је да наведе назив и седиште подизвођача.
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4. МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 4 – ПРИБОР ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
са седиштем у Нишу, улица Вожда Карађорђа бр. 27,
ПИБ: 101858198
Матични број: 07174667
Број рачуна: 840-1723660-24 Управа за трезор
Телефон: 018/527-621; 018/522-044
кога заступа директор Ненад Стефановић
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................
Телефон:............................
Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и овлашћеног лица
свих понуђача из групе понуђача)

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се
(назив и седиште подизвођача)

поверава извршење ________________________________________________.
Основ уговора: спроведен поступак јавне набавке чији су предмет добра „ОПРЕМА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, ПАРТИЈА 4 – ПРИБОР
ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________ *(попуњава наручилац).
Понуда изабраног понуђача заведена код наручиоца под бројем ______ дана
______________. *(попуњава наручилац).
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја прибора за школску лабораторију,
конкретизована понудом Продавца по јавном позиву за набавку број 1/2019, за
партију 4 – Прибор за школску лабораторију, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да потписан уговор достави Наручиоцу
у року од 3 (три) дана од дана пријема истог.
Уколико Понуђач коме је додељен уговор не достави исти у року од 3 дана од дана
пријема истог, сматраће се да је одустао од потписивања и уговор ће бити понуђен
следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе.
Члан 3.
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке која износи
____________*(попуњава наручилац) динара без ПДВ-а, односно __________________
*(попуњава наручилац) динара са ПДВ-ом, а Купац задржава право да уговор не реализује у
укупној уговореној вредности.
Члан 4.
Цене специфицираних добара дате су у Обрасцу понуде Продавца и обухватају све
трошкове које понуђач има у реализацији уговора. Купац има право да купи мању
количину добара од количине наведене у обрасцу понуде, и већу количину добара од
количине наведене у обрасцу понуде а по јединичним ценама које је Продавац навео
у обрасцу понуде.
Уколико се јави потреба Купца за куповином добара која нису специфицирана у
обрасцу понуде Продавац је у обавези да на захтев Купца достави оверени извод из
важећег ценовника за тражено добро и да, по добијању писаног захтева Купца,
изврши испоруку траженог добра по цени из овереног извода из важећег ценовника.
Члан 5.
Продавац је у обавези да добра испоручи о свом трошку на адресу Гимназија „Бора
Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27.
Члан 6.
Продавац је у обавези да добра испоручи Купцу у року од _________ дана од дана
пријема писаног захтева за испоруку. Испорука је једнократна.
Члан 7.
У случају прекорачења рока испоруке Купац може да обрачуна пенале Продавцу за
сваки дан продужетка испоруке у износу од 1% вредности испоруке са обрачунатим
ПДВ-ом, с тим што укупан износ пенала може износити максимално 10% од укупне
вредности уговора са ПДВ-ом.
Члан 8.
Приликом пријема добара, Купац је у обавези да изврши квантитативан и
квалитативан пријем добара. Приликом примопредаје добара сачињава се записник
о примопредаји који потписују представници обе уговорне стране.
Уговарне стране су сагласне да Купац има право да, у року од 5 дана од дана
примопредаје добара, врати Продавцу добра која нису у складу са са описом и
карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом, а Продавац је у обавези
да таква добра замени добрима која су у складу са захтевима из конкурсне
документације и испоручи их Купцу у року од 3 дана од дана пријема рекламације.
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Члан 9.
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Продавца, у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012,
68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се
испоставља Купцу по извршеном квалитативном и квантитавном пријему добара а
сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног
извода из важећег ценовника за тражена добра која нису специфицирана у обрасцу
понуде.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном достављања потписаног уговора Купцу а трајаће до
испуњења уговорних обавеза.
Члан 11.
Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране.
Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други позитивни правни прописи.
Члан 13.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора уговорне стране
ће решавати споразумно, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
стварно надлежан суд у Нишу.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Купац

Продавац

Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
______________________________
Ненад Стефановић

____________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде модел уговора потписују сви
понуђачи из групе понуђача односно понуђач који је овлашћен за то од стране групе
понуђача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу у обавези
је да наведе назив и седиште подизвођача.
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5. МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 5 – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
са седиштем у Нишу, улица Вожда Карађорђа бр. 27,
ПИБ: 101858198
Матични број: 07174667
Број рачуна: 840-1723660-24 Управа за трезор
Телефон: 018/527-621; 018/522-044
кога заступа директор Ненад Стефановић
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................
Телефон:............................
Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и овлашћеног лица
свих понуђача из групе понуђача)

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се
(назив и седиште подизвођача)

поверава извршење ________________________________________________.
Основ уговора: спроведен поступак јавне набавке чији су предмет добра „ОПРЕМА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, ПАРТИЈА 5 –
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ
Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________ *(попуњава наручилац).
Понуда изабраног понуђача заведена код наручиоца под бројем ______ дана
______________. *(попуњава наручилац).
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја хемикалија за школску лабораторију,
конкретизована понудом Продавца по јавном позиву за набавку број 1/2019, за
партију 5 – Хемикалије за школску лабораторију, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да потписан уговор достави Наручиоцу
у року од 3 (три) дана од дана пријема истог.
Уколико Понуђач коме је додељен уговор не достави исти у року од 3 дана од дана
пријема истог, сматраће се да је одустао од потписивања и уговор ће бити понуђен
следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе.
Члан 3.
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке која износи
____________*(попуњава наручилац) динара без ПДВ-а, односно __________________
*(попуњава наручилац) динара са ПДВ-ом, а Купац задржава право да уговор не реализује у
укупној уговореној вредности.
Члан 4.
Цене специфицираних добара дате су у Обрасцу понуде Продавца и обухватају све
трошкове које понуђач има у реализацији уговора. Купац има право да купи мању
количину добара од количине наведене у обрасцу понуде, и већу количину добара од
количине наведене у обрасцу понуде а по јединичним ценама које је Продавац навео
у обрасцу понуде.
Уколико се јави потреба Купца за куповином добара која нису специфицирана у
обрасцу понуде Продавац је у обавези да на захтев Купца достави оверени извод из
важећег ценовника за тражено добро и да, по добијању писаног захтева Купца,
изврши испоруку траженог добра по цени из овереног извода из важећег ценовника.
Члан 5.
Продавац је у обавези да добра испоручи о свом трошку на адресу Гимназија „Бора
Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27.
Члан 6.
Продавац је у обавези да добра испоручи Купцу у року од _________ дана од дана
пријема писаног захтева за испоруку. Испорука је једнократна.
Члан 7.
У случају прекорачења рока испоруке Купац може да обрачуна пенале Продавцу за
сваки дан продужетка испоруке у износу од 1% вредности испоруке са обрачунатим
ПДВ-ом, с тим што укупан износ пенала може износити максимално 10% од укупне
вредности уговора са ПДВ-ом.
Члан 8.
Приликом пријема добара, Купац је у обавези да изврши квантитативан и
квалитативан пријем добара. Приликом примопредаје добара сачињава се записник
о примопредаји који потписују представници обе уговорне стране.
Уговарне стране су сагласне да Купац има право да, у року од 5 дана од дана
примопредаје добара, врати Продавцу добра која нису у складу са са описом и
карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом, а Продавац је у обавези
да таква добра замени добрима која су у складу са захтевима из конкурсне
документације и испоручи их Купцу у року од 3 дана од дана пријема рекламације.
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Члан 9.
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Продавца, у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012,
68/2015 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, 59/2018 и 8/2019). Фактура се
испоставља Купцу по извршеном квалитативном и квантитавном пријему добара а
сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји
предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног
извода из важећег ценовника за тражена добра која нису специфицирана у обрасцу
понуде.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном достављања потписаног уговора Купцу а трајаће до
испуњења уговорних обавеза.
Члан 11.
Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране.
Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други позитивни правни прописи.
Члан 13.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора уговорне стране
ће решавати споразумно, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
стварно надлежан суд у Нишу.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Купац

Продавац

Гимназије „Бора Станковић“ Ниш
______________________________
Ненад Стефановић

____________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде модел уговора потписују сви
понуђачи из групе понуђача односно понуђач који је овлашћен за то од стране групе
понуђача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу у обавези
је да наведе назив и седиште подизвођача.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку чији је предмет „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, партија ____, 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. Образац се доставља за
сваку партију посебно.
Датум:

Понуђач
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке чији је предмет „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ“, бр. 1/2019, партија/е ____________, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Понуђач

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 закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана
82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ:
Назив: _____________________________________________________
Адреса (седиште): ___________________________________________
Контакт особа: ______________________________________________
Телефон/телефакс: __________________________________________
e-mail: _____________________________________________________

ПРИМАЛАЦ ПОНУДЕ:
Гимназија „Бора Станковић“ Ниш
Ул. Вожда Карађорђа бр. 27
(канцеларија број 1 у приземљу)

ПОНУДА
Предмет набавке: „ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ“
Број набавке: 1/2019
Партија/е:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

- НЕ ОТВАРАТИ! –
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и
57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „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), Одлуке о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011,
80/2015,76/2016 и 82/2017) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
(„Сл. гласник РС“ бр. 14/2014 и бр. 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; Матични број: 07174667; Број рачуна: 840-1723660-24
За јавну набавку мале вредности брoj 1/2019, чији је предмет „ОПРЕМА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, партија __________________________,
достављамо вам у прилогу, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, 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 вредности понуде без ПДВ и да
безусловно и неопозиво, 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, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац може наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени 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 доставе потписаног уговора,
не достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са
захтевима из конкурсне документације.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
.........................................................................
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