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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Висока техничка школа струковних студија Суботица
Адреса: Марка Орешковића 16.
Интернет страница: http://www.vts.su.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности под ознаком и бројем ЈН-71-6/2017 су добра –
опрема за образовање – CNC ГЛОДАЛИЦА у свему према датој спецификацији

4. Ознака из општег речника набавке
Назив и ознака из Општег речника набавке је: 42623000-9 - ГЛОДАЛИЦА

5. Партије
Јавна набавка мале вреднсоти није обликована у партијама.

6. Циљ поступка
Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.

7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Стантић Живка
Е - mail адреса: office@vts.su.ac.rs
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II

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА, РОК

Предмет јавне набавке мале вредности су добра – CNC ГЛОДАЛИЦА, за потребе Високе
техничке школе струковних студија у Суботици.
Ред.бр.
1.

Спецификација опреме
Kompletna CNC glodalica sa izmenjivačem alata, pogodna za mašinsku
obradu delova manjih dimenzija, odnosno za edukaciju i trening.
 Nova mašina
 Broj osa: minimalno 3 sa mogućnošću naknadne ugradnje
dodatne ose
 Potpuno zatvorena metalna konstrukcija i radni prostor sa
vratima sa vizirom kroz koji se može pratiti rad u radnom
prostoru
 Osvetljen radni prostor u S izvedbi
 Disk sa podacima mašine
 Mašinska stega sa setom pribora za stezanje
 CE oznaka
 Obezbeđeni svi kablovi i interfejsi za nesmetan rad mašine
 Uputstvo za korišćenje mašine na srpskom ili engleskom jeziku

Број
комада
1

Radni prostor – hodovi
 po X-osi: minimum 180 mm
 po Y-osi: minimum 140 mm
 po Z-osi: minimum 250 mm
 Hodovi treba da su sinhronizovani
Radni sto
 Površina stezanja: minimum 400x100 mm
 Nosivost stola: minimum 9 kg
 Broj T-žljebova: minimalno 2
Izmenjivač alata
 Broj alata: minimalno 6
 Stezanje alata u radnoj poziciji: automatsko
 Težina alata: od 0.8 kg
 Prečnik alata: od 30 mm

4

Pogon glavnog vretena
 Maksimalni broj obrtaja: minimalno 3300 o/min
 Promena broja obrtaja: kontinualna
Pogon pomoćnog kretanja (posmak)
 Brzi hod: minimalno 1.8 m/s
 Tačnost pozicioniranja: minimalno 0.01 mm
Garnitura alata
 Pozicioner alata: minimum 1 kom.
 Nosač čaura ESX-25: minimum 3 kom.
 Garnitura čaura ESX-25: minimum 1 garnitura
 Čaura za prečnik 10 mm: minimum 1 kom.
 Čaura za prečnik 6 mm: minimum 1 kom.
 Zabušivač prečnika 16 mm: minimum 1 kom.
 Nosač ureznice M5-M8: minimum 1 kom.
Upravljanje
 Obezbeđena mogućnost upravljanja preko PC-a
 Licencirani programski paket sa postprocesorom ponuđenog
programskog paketa
o Programski paketi: Sinumerik (dodatno može i drugi
programski paket)
o Broj različitih programskih paketa: minimalno 1
o 3d prikaz obrade na računaru
o Mogućnost daljinskog monitoringa
o Uputstvo za korišćenje programskih paketa na srpskom ili
engleskom jeziku
Obuka
 Obuka za maksimalno tri lica, zaposlana kod naručioca, u
prostorijama naručioca, u trajanju od 2 radna dana
Opis:
Ponuđač mora obezbediti obuku i svu prateću tehničku dokumentaciju u
sklopu konačne cene. Mora biti obezbeđen garantni i vangarantni servis
na teritoriji Srbije kao i sva potrebna tehnička podrška.

Сва тражена добра морају бити потпуно нова, запакована у оригиналној амбалажи, да се
приликом пријема може недвосмислено утврдити да се ради о новим добрима.
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III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН СА
УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке мале набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то:
Редни
број

Обавезни услови

1.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

2.

Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);.

Начин доказивања
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.
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверење основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре. Напомена: Уколико уверење
Основног суда необухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде
и кривично дело примања мита; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење
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3.

4.

Да је понуђач измирио доспеле
порезе и доприносе и друге јавне
дажбине ускладу са прописима
Републике Србије или стране
државе када имаседиште на њеној
територији
(чл.
75.
ст.1.
тач.4)ЗЈН);
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
обвљања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца
пре остварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или
потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4.
понуђач доказује на начин објашњен у табели. Потребно је поднети следеће
доказе:

Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – 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

Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да правно лице Конкурсна документација у отвореном поступку
за ЈН бр. 38/2017 12/32 није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП- а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
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Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно чл. 78. ЗЈН.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Конкурсна документација у
отвореном поступку за ЈН бр. 38/2017 13/32
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
 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.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на
интернет стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена “.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог
понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи гарантни рок.

V

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1.
2.
3.
4.

Образац понуде (Образац 1);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);
5. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)
Поводом позива за подношење понуда за доделу уговора о набавци опреме за
образовање у поступку јавне набавке под ознаком и бројем ЈНМВ – 01-71-6/2017,
неопозиво дајемо следећу:
П О Н У Д У број ____________ од ______________ 2017.године
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
____________________________________________________
Адреса:
____________________________________________________
Матични број:
____________________________________________________
Порески идентификациони број:
____________________________________________________
Име и презиме одговорног лица:
_____________________________________________________
Име и презиме особе за контакт:
_____________________________________________________
Број телефона:
_____________________________________________________
Број факса:
____________________________________________________
Адреса електронске поште: ____________________________
Пословни текући рачун:
_____________________________________________________
Понуду дајемо (заокружити):
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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача: __________________________________;
Матични број: __________________;
Адреса: _________________________________________;
ПИБ: __________________________;
Име особе за контакт: ________________________________;
И-мејл: ________________________;
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу:
_________________;
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
___________________________________.

2.Назив подизвођача:__________________________________;
Матични број: __________________;
Адреса: ____________________________________________;
ПИБ: __________________________;
Име особе за контакт: ________________________________;
И-мејл: ________________________;
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу: _________;
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: _____________________________.

Напомена: „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у обрасцу,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

12

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.Назив учесника: _________________________;
Адреса: _____________________________________;
Матични број: ___________________________;
ПИБ : ______________________________________;
Тел./Факс: ______________________________;
И-мејл: _____________________________________;
Име особе за контакт: ___________________________.
2.Назив учесника: _________________________;
Адреса: _____________________________________;
Матични број: ___________________________;
ПИБ : ______________________________________;
Тел./Факс: ______________________________;
И-мејл: _____________________________________;
Име особе за контакт: ____________________________________;
3.Назив учесника: _________________________;
Адреса: _____________________________________;
Матични број: ___________________________;
ПИБ : ______________________________________;
Тел./Факс: ______________________________;
И-мејл: _____________________________________;
Име особе за контакт: ____________________________________;
Напомена: „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 обрасцу, 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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА ЈНМВ 01-71-6/2017 – CNC ГЛОДАЛИЦА
Ред.
бр.
1

Спецификација опреме

Број
комада

Kompletna CNC glodalica sa izmenjivačem alata,
pogodna za mašinsku obradu delova manjih
dimenzija, odnosno za edukaciju i trening

Јед.цена
без ПДВ

Укупна
цена без
ПДВ

1

(Konačna cena obuhvata i obuku u prostorijama
naručica za maksimalno tri lica, zaposlena kod
naručioca u trajanju od 2 radna dana, troškove
nabavke, carine, transporta, postavljanja, sastavljanja
i puštanja u pogon, i svu prateću tehničku
dokumentaciju).
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
(у осенчена поља унети понуђену цену у динарима)
Укупно понуђена цена,без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а (___________ %):
Укупно понуђена цена,са ПДВ-ом:
–

рок важења понуде: ___________________дана (не краћи од 30 дана);

–

рок испоруке и пуштања у погон:_____________ дана (не дужи од 35 дана
од дана закључења Уговора);

–

рок плаћања: _____________дана (не краћи од 3 дана, не дужи од 5 дана од
дана пријема фактуре);

–

гарантни рок ______________________ (не краћи од 24 месеца);

–

проценат понуде поверен подизвођачу:______%.

(Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача).

Место и датум:
М.П.
___________________2017.године

____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.

15

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 2)
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач: ____________________________________
(навести назив понуђача), доставља укупна износ и структуру трошкова припремања
понуде, као следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА (динара)

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНИ ТРОШКОВИ, без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а (___________ %):
УКУПНИ ТРОШКОВИ, са ПДВ-ом:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду истих.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, исти ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача:
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац 3)

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________,
(назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у
поступку јавне набавке мале вреднсоти добара – набавка опреме за образовање - CNC
ГЛОДАЛИЦА, ознаке и броја ЈНМВ 01-71-6/2017, поднели независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера
забране учешћа упоступку 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 и оверена
печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН (Образац 4)

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 мале вредности добара – набавка опреме за образовање – CNC
ГЛОДАЛИЦА, ознаке и броја ЈНМВ – 01-71-6/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
– Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
– 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;
– 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);
– Понуђач прилаже Потврду, са подацима о овлашћеном сервису у Републици
Србији;
– Понуђач прилаже документацију којом потврђује да је саобразан са
наведеном спецификацијом у ЈНМВ 01-71-6/2017.

Место: __________________________
Датум: __________________________

Потпис овлашћеног лица:
М.П.__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана и
оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ЧЛ. 75. ЗЈН (Образац 5)

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавке опреме за образовање – CNC
ГЛОДАЛИЦА, ознаке и броја ЈНМВ – 01-71-6/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
– Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл.75. ст.1. тач.1)ЗЈН);
– 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 (чл.75.
ст.1. тач.2)ЗЈН);
– Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл.75. ст.1. тач.4)ЗЈН);
– Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рад, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл.75. ст.2.ЗЈН).

Место и датум;
__________________________

Потпис овлашћеног лица:
М.П.

________________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођаа и оверена печатом.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
- CNC ГЛОДАЛИЦАЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. Висока техничка школа струковних студија у Суботици, са седиштем у Суботици,
улица Марка Орешковића бр. 16, ПИБ: 100839501, матични број: 08009201, кога заступа
Директор Др Фирстнер Игор (у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________,
са
седиштем
у
______________________________, улица _____________________, број _______ ПИБ:
________________________матични број: ____________________________ број рачуна:
_________________________,назив
банке:
_____________________,кога
заступа
______________________________________(у даљем тексту: Понуђач).
Подизвођач: __________________________________
Група понуђача: _______________________________
Основ уговора:
ЈНМВ Број 01-71-6/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: ___________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2017. године
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку јавне набавке мале
вредности број 01-71-6/2017 за набавку опреме за образовање – CNC Глодалица, изабрао
понуђача _____________________________________________ Понуђач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра тако да наручилац на истима стекне
право својине.
Понуда понуђaча број:______________ од дана _________________ године, конкурсна
документација заведена код Наручиоца под бројем ______________, и услови наведени у
позиву представљају саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за наведену опрему из члана 1. Уговора износи укупно
_______________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом.
Укупна цена обухвата цену опреме из члана 1. овог Уговора као и обуку у просторијама
наручиоца, за максимално 3 лица, запослена код наручиоца у трајању од 2 радна дана,
трошкове набавке, царине, транспорта, постављања, састављања и пуштања у подон, и сву
пратећу техничку документацију.
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Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена.
Члан 3.
Наручилац прихвата предње услове куповине наведене робе и обавезује се да уговорену
цену исплати за _______ дана од дана службеног пријема робе.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да робу из члана 1. овог Уговора, испоручи у седишту Наручиоца на
адресу Висока техничка школа струковних студија у Суботици, Марка Орешковића16,
најкасније у року од ________ дана од дана потписивања Уговора.
Члан 5.
Ако понуђач закасни са испоруком робе, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у
износу од 1% од уговорене вредности робе, за сваки дан закашњења.
Члан 6.
Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим
недостатцима (прецизирајући природу недостатка), без одлагања, обавести понуђача.
Понуђач је дужан да предмет уговора изврши на начин и у складу са стандардима и
нормативима који се захтевају за дату врсту посла.
Члан 7.
Стране су се споразумеле да ће за све што није уговорено примењивати одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 8.
Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће првенствено
настојати да их реше мирним путем, споразумно. У супротном биће надлежан
одговарајући суд у Суботици.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни припада по
2 (два) примерка, за њене потребе.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

____________________

_________________________
Др Фирстнер Игор
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VII

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
Понуђач понуду подноси непосредно, личном доставом у секретаријат Високе техничке
школе струковних студија у Суботици, Марка Орешковића 16, Суботица, или путем поште
на адресу: Висока техничка школа струковних студија у Суботици, Марка Орешковића16,
Суботица, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Висока техничка школа струковних студија у Суботици,
Марка Орешковића16, Суботица са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку
мале вредности – CNC Глодалица ЈНМВ - 01-71-6/2017“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10.11.2017. године до 13:00 часова. Отварање понуда ће се обавити јавно пред
комисијом, дана и у време назначеном у позиву за подношење понуда, у просторијама
Високе техничке школе струковних студија у Суботици, Марка Орешковића 16, Суботица
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти 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.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке мале вредности није обликован у партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Висока техничка школа
струковних студија у Суботици, Марка Орешковића16, Суботица, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – CNC Глодалица ЈНМВ – 01-71-6/2017
- не отварати“или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – CNC Глодалица ЈНМВ - 01-71-6/2017 не отварати“или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности – CNC Глодалица ЈНМВ - 01-71-6/2017 не отварати“или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности –CNC Глодалица ЈНМВ - 0171-6/2017 - не отварати“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац
1 у поглављу V), 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 5 у поглављу V).
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.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни
део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 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 4. у поглављу V). 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
Рок плаћања не краћи од 3 дана, не дужи од 5 дана од дана испоруке предмета набавке и
правилно испостављеног рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Испорука предмета набавке врши се на локацији Високе техничке школе струковних
студија у Суботици, Марка Орешковића 16.
Рок испоруке добара не може бити дужи од 35 дана од дана закључења Уговора.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
У укупну цену је урачуната цена комплетне CNC глодалице са измењивачем алата, обука у
просторијама наручиоца, за максимално 3 лица, запослена код наручиоца у трајању од 2
радна дана, трошкове набавке, царине, транспорта, постављања, састављања и пуштања у
подон, и сву пратећу техничку документацију.
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Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца Висока
техничка школа струковних студија у Суботици, Марка Орешковића 16, или путем
електронске поште на е-маил: office@vts.su.ac.rs тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин
предвиђен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
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.
13. 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.
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14. 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.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за
заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на емаил: office@vts.su.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници најкасније у року од 2 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.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке,
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 понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара:
1) број жиро рачуна: 840-30678845-06,
2) шифра плаћања 153 или 253,
3) позив на број: 97 50-016,
4) сврха: Републичка административна такса са ознаком и бројем јавне набавке на коју се
односи поднети захтев за заштиту права,
5) назив наручиоца,
26

6) корисник: Буџет Републике Србије.
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора
да:
1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди
мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе
реализована).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. Закона
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