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На  основу  члана  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.  

124/2012, 14/2015  и  68/2015,  у  даљем  тексту:  Закон),  члана  6.  Правилника  о  

обавезним  елементима конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  

начину  доказивања  испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.  86/2015),  Одлуке  о  

покретању  поступка  јавне  набавке мале вредности бр.01-596/1 од 09.05.2017. године  

и Решења о образовању Комисије за јавну набавку,  01-596/2 од 09.05.2017.године, 

припремљена је, 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга 

Ревитализације обрадног центра LOLA HBG 50 OC 
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I  OПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.Назив наручиоца: - ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Висока инжењерска школа 

струковних студија –Београд- Земун; 

 

2.Адреса наручиоца: Наде Димић бр. 4.; Београд-Земун 

 

3.Интернет страница наручиоца: www.tehnikum.edu.rs 

 

4.Е-mail адреса наручиоца: info@tehnikum.edu.rs 

 

5. Врста наручиоца: Високообразовна установа чији је оснивач Република Србија 

 

6. Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом, ако је достављена на 

адресу ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа струковних студија – 

Београд-Земун, ул Наде Димић 4, дана 31.05.2017.године до 10 часова, II спрат, 

канцеларија 205. Свака понуда се сматра неблаговременом, ако није стигла на адресу 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Високe инжењерскe школe струковних студија–Београд-

Земун, Наде Димић 4, закључно са 31.05.2017. до 10 часова, без обзира на начин 

доставе. 

 

7. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 

дана 31.05.2017. у 11 часова, на адреси ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Високе инжењерске 

школе струковних студија – Београд-Земун, ул. Наде Димић 4, канцеларија 205, у 

присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Пре почетка поступка јавног 

отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања 

понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

8. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета 

у року од 8 дана, од дана јавног отварања понуда. 

 

9. Контакт: Лицa за контакт: Александра Исаковић, секретар, 011 2619-673, 

info@tehnikum.edu.rs. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tehnikum.edu.rs/
mailto:info@tehnikum.edu.rs
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II  П О Д А Ц И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1.Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 

 

2. Врста предмета: услуге 

 

3. За услуге: ревитализација обрадног центра LOLA HBG 50 OC,  

 

4 . Ознака из општег речника: 71330000-0 – Разне инжењерске услуге 

 

5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

6. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

7.  Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

1. Карактеристике набавке (опис): 

 

Постојећа CNC јединица BOSCH CC 100 и вијчаста пумпа VPA-32-3N Дарувар у 

систему за хлађење и подмазивање обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC су дотрајале и 

онемогућују извођење лабораториjских вежби на групи предмета који припадају 

студијском програму Машинског инжењерства.  

 

Потребно је:  

 Да се појстојећа CNC јединица BOSCH CC 100 замени софтверским CNC  

системом отворене архитектуре на PC хардверској основи, реализованог 

применом EMC2 софтвера. Захтева се спрежни хардвер CNC управљачке 

јединице отворене архитектуре према следећој спецификацији: MESA 6I25 

SuperPort PCIE интерфејс картица за управљање машином, MESA 7I77 

шестоосна аналогна серво улазно-излазна спрежна картица и MESA 7I84 

дигитална улазно-излазна спрежна картица. 

 

 Да се постојећа неисправна вијчаста пумпа у систему за хлађење и подмазивање 

замени новом пумпом типа VPA-32-3N, MPD Дарувар, (слика 1.) 

 

 Провера геометријске тачности машине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Обрадни цeнтар ILR HBG50 OC  са приказом постојеће управљачке јединице 

BOSCH CC 100 и вијчастом пумпом. 
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2. Даљи опис услуга: 

Монтерски радови на терену:  

 Демонтажа постојеће CNC јединице BOSCH CC 100 са пратећом опремом, 

 Уградња нове CNC јединице у постојећи ормар и висећи пулт уз потребну 

адаптацију истих, 

 Измене у електро-ормару на основу измена у електро-документацији машине, 

повезивање DI/O на постојеће ожичење, 

 Повезивање мерних система оса: X,Y,Z, B i вретена, 

 Демонтажа постојеће неисправне вијчасте пумпе, 

 Набавка, испорука и уградња нове вијчасте пумпе типа VPA-32-3N, MPD 

Дарувар, 

 Провера геометријске тачности машине. 

Израда извођачких пројеката и извођење радова по пројектима:  

 Измена постојеће електро-документације, 

 Оптимизација машинских параметара, 

 Имплементација софтверских функција инверзне и директне кинематике, 

 Израда секвенце иницијализације, 

 Прилагођавање корисничког интерфејса,  

 Пуштање машине у рад, 

 Израда PLC секвенце измене алата, 

 Израда PLC секвенце измене палета, 

 Обука корисника у руковању. 

 

2. Место и рок испоруке: ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ- - Висока инжењерска школа 

струковних студија – Београд-Земун, ул. Наде Димић 4, радионица-учионица. 

 

3. Гаранција: На изведене радове и на уграђене делове 24 месеца. 

 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Понуђач мора 

обезбедити континуирану подршку и обуку током гарантног рока.  

 

НАПОМЕНА: Наручилац обезбеђује следеће делове, а Понуђач врши инсталацију 

истих, даље наведених: 

 INTEL микрoпрoцeсoр (мин. INTEL I3); 

 Oдгoвaрajућa мaтичнa плoчa прoизвoђaчa GIGABYTE сa мин 2 PCI-E слoтa; 

 RAM мин. 4GB; 

 Грaфичкa кaртицa зa PCI-E слoт кoja пoдржaвa нa OpenGL–у зaснoвaнe 

aпликaциje; 

 HDD мин. 320GB сa SERIAL ATA прикључком; 

 Рачунарско ATX напајање снаге мин. 500VA; 

 TFT монитор монитор дијагонале мин 17 inch-a формата 4:3; 

 PC тастатура и оптички миш. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. Закона о јавним набавкама) 

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована правна лица и 

предузетници – тј. понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл. 75 и 

чл.76 Закона о јавним набавкама и то:  

 

1.) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (Чл.75 Закона) 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати сходно чл. 75 ЗЈН: 

      1. - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар.  

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда; 

 

2.  - 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  и кривично дело преваре.  

Доказ: 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; 

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. 

 

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.  
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Доказ: Уверења  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је измирио  доспеле  

порезе  и  доприносе  и  уверења  надлежне локалне самоуправе да је  измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода; 

 

4. - понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 

испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима  рада,  заштити  животне  средине,  да  је  понуђач  

ималац  права интелектуалне својине и да нема изречену меру забране обављања 

делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75 ст. 2 Закона).  

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део 

конкурсне документације. 

 

 2) УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ 

НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВРШИОЦУ 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да лиће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвршиоцу. 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвршиоцем  у  складу  са  чланом 80 

Закона, дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвршиоцу, а који не може бити већи од 50% и да наведе који део набавке ће 

извршити преко подизвршиоца. Подизвршилац мора да испуњава обавезне услове из 

члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона и да се уз понуду о испуњености услова доставе 

доказе, како је то навдено у одељку 1) Обавезни услови и у Упутству какоа се доказује 

спуњеност услова, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Доказ: Попуњена и потписана, оверена  Изјава понуђача. 

 

 3)  УСЛОВИ  КОЈЕ  МОРА  ДА  ИСПУНИ  СВАКИ  ОД  ПОНУЂАЧА  ИЗ  

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Одељка IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним  

набавкама)  и упутство кака да е доказује испуњемност услова,  тачкa  1.) Обавезни  

услови,  подтачке  1,  2,  3  и  4,  а  додатне  услове  испуњавају  заједно,  осим  ако 

наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач  из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова,  а  додатне  услове  из  члана  76.  Закона,  испуњавају  заједно,  

осим  ако  наручилац  из оправданих разлога не одреди другачије. 

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  
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међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке о: a)-  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; б)- опис послова сваког 

од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају  неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

Доказ:  Споразум понуђача доставити у понуди 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Наручилац  може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора  писмено затражити 

од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Уколико  понуђач  у  остављеном  року  не  достави  на  увид  оригинал  или 

оверену  копију  тражених  доказа,  наручилац  ће  његову  понуду  одбити  као 

неприхватљиву.  

Понуђач  је  дужан  да  без  одлагања  писмено  обавести  наручиоца  о  било 

којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи до доношења одлуке  о додели уговора, закључењу 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  ако  наведе  интернет  страницу  на  

којој  су тражени подаци (докази) јавно доступни. 

Уколико  је  понуђач  у  складу  са  чланом  78.  Закона  о  јавним  

набавкама, уписан  у  регистар  понуђача,  није  дужан  да  приликом  подношења  

понуде  доказује  

испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени 

подаци (докази) јавно доступни. 

 

4) ДОДАТНИ УСЛОВИ   

Поред наведених обавезних услова, понуђач мора да испуни и Додатне услове  

за  учешће  у  поступку  јавне  набавке,  дефинисане  у чл. 76 Закона о јавним 

набавкама, и то:  

1.Пословни капацитет   

 

А) - да је понуђач у претходних пет година од дана објављивања позива за 

подношење понуда за предметну набавку, извео радове на уградњи најмање пет (5) 

софтвреских CNC система отворене архитектуре на PC хардвесркој основи. 

Доказ: Потврда корисника на меморандуму у слободној форми. 
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 Б) – да понуђач поседује сертификате: SRPS ISO 9001:2008 – Систем 

менаџмента квалитетом; SRPS ISO 14001:2005 – Систем управљања заштитом животне 

средине и SRPS ISO 18001:2008 – Систем управљања заштитом здрваља и безбедношћу 

на раду.  

Доказ: копије Сертификата 

 

 2. Кадровски капацитет:  

-да понуђач има минимум једног извршиоца са важећом Лиценцом 350, минимум 

једног извршиоца са важећом Лиценцом 352/353 и минимум једног извршиоца са 

важећом Лиценцом 450, с тиме што једно лице може поседовати више тражених 

лиценци. 

Доказ: копије тражених Лиценци и копије доказа о запослењу лица с лиценцом (радна 

књижица или уговор о раду); 
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ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. 

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

следећу    

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке мале вредности бр.01/2017 услуга „Ревитализација обрадног 

центра ЛОЛА HBG 50 OC“, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

Место:_____________                                                     Понуђач-потпис овлашћеног лица: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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  ИЗЈАВЕ ПОДИЗВРШИОЦА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвршиоца, дајем следећу     

И З Ј А В У 

Подизвршилац  _____________________________________________[навести назив 

подизвршиоца] у поступку јавне набавке мале вредности број 01/2017 - услуга 

„Ревитализација обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC“, испуњава све услове из чл. 75. 

ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Подизвршилац је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвршилац и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвршилац је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвршилац је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

Место:_____________                                                                Подизвршилац: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвршиоца и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.  Језик понуде 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  

Уколико је документа на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен 

од стране судског тумача. 

2.  Садржина понуде 

Понуђач  је  дужан  да  испуњава  услове  дефинисане  чланом 75 и 76 Закона  о  

јавним набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан 

конкурсном документацијом  као  и  да  приликом  подношења  понуде  достави  

тражене  прилоге  и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној 

документацији.  

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени,  тако  да  се  не  могу  накнадно  убацивати,  одстрањивати  или  

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови 

или печат. 

3. Подношење понуде 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење 

понуде.  

Понуде  се  достављају  у  писаном  облику  на  српском  језику  у  затвореној  

коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуде се достављају на адресу ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Висока 

инжењерска школа струковних студија – Београд-Земун, ул Наде Димић 4. Коверат  

или  кутија  са  понудом  на редњој  страни  мора  имати  писани  текст  "  ПОНУДА  ЗА                 

ЈНМВ бр.01/2017 НЕ ОТВАРАЈ ", а на полеђини назив, број телефона и адреса 

понуђача. 

Неблаговременом  ће  се  сматрати  понуда  која  није  примљена  од  стране 

наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде. 

Наручилац  ће,  по  oкончању  поступка  отварања  понуда,  вратити  

понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

4. Понуда са варијантама није дозвољена 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

Понуђач  може  у  року  за  подношење  понуде  да  измени,  допуни  или опозове  

своју  понуду  и  то  непосредно  или  путем  поште,  на  начин  који  је  одређен  за 

подношење  понуде,  са  јасном  назнаком  који  део  понуде  мења  односно  која  

документа накнадно доставља.  
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6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у  

заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује у више заједничких 

понуда. 

7. Подизвршилац 

Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  да  ли  ће  извршење  јавне  набавке  

делимично поверити подизвршиоцу.  

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити 

подизвршиоцу  дужан  је  да  наведе  проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  

поверити подизвршиоцу, а који не може бити већи од  50 % као и део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвршиоца. 

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити  

подизврошиоцу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача,  а  уколико  уговор  између  

наручиоца  и понуђача буде закључен, тај подизвршиоца ће бити наведен у уговору. 

Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код 

подизвршиоца ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  

поступка јавне набавке, односно за извршење уговора, без обзира на број 

подизвршиоца. 

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују  на извршење јавне набавке, а  који обавезно 

садржи податке о: а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; б) опис послова сваког од 

понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

Наручилац  не  може  од  групе  понуђача  да  захтева  да  се  повезују  у  

одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

9. Валута  

Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а. 

10.  Цена 

Цена услуге ревитализације обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC,  коју  понуђач 

искаже у понуди, сходно члану 19 Закона, мора бити исказана у динарима, са и без 

обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ), са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92 Закона о јавним набавкама.  

 11.  Услови плаћања 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана 

службеног пријема  рачуна  у  складу  са  Законом  о  роковима  измирења  новчаних  

обавеза  у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) 
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рачунајући од дана уредно примљене  фактуре  за  извршене  услуге набавке, испоруке 

и монатже управљачке јединице и вијчасте пумепе на обрадном центру, (потврђене од 

стране наручиоца и понуђача).  

Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре (рачуна), а у року 

који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора. Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача.  

12.  Средства финансијског обезбеђења 

Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, која  ће  бити  са  клаузулама: 

безусловна  и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности који је десет (10) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

Наручилац ће уновчити меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да  понуђач  не  

буде  извршавао  своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 

износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

13. Заштита података наручиоца 

Наручилац  ће  захтевати  заштиту  поверљивости  података  које  понуђачима 

ставља на располагање, укључујући и њихове подизвршиоце.  

Изјава  о  чувању  поверљивих  података  је  саставни  део  конкурсне 

документације и  биће саставни део уговора. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

14. Заштита података понуђача 

Наручилац  ће  чувати  као  поверљиве  све  податке  о  понуђачима  садржане  у 

понуди  који  су  посебним  прописом  утврђени  као  поверљиви  и  које  је  као  такве  

понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и  

други  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума  и  

рангирање понуде.  

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересована  лица  могу  тражити  у  писаном  облику  додатне  информације 

или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  најкасније  5  дана  пре  истека  

рока  за подношење понуда. 

Наручилац  ће  заинтересованом  лицу  у  року  од  три  дана  од  дана  пријема  

захтева  послати  одговор  у  писаном  облику  и  истовремено  ту  информацију  

објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Питања треба упутити на адресу ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Високе 

инжењерске школе струковних студија – Београд-Земун, ул. Наде Димић 4, канцеларија 
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205,  уз напомену "Објашњења  –  јавна набавка мале вредности бр. 01/2017 -  чији  је  

предмет  набавка услуга ревитализације обрадног центра LOLA HBG 50 OC,  предајом  

на  адреси Наручиоца или путем електронске поште: info@tehnikum.edu.rs 

16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

Наручилац може 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 подизвршиоца (члан 

93 Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвршиоца, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвршиоца.  

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.  

17.    Критеријум 

Након прегледа и стручне оцене понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде, а  све  Прихватљиве  понуде  рангирају  се  применом  критеријума  најнижа 

понуђена цена.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за 

завршетак потребне услуге.  

18. Накнада за коришћење патента, 

Накнада за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

19.  Одустанак од јавне набавке 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

услови за доделу уговора из члана 107 Закона о јавним набавкама.  

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из 

објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 

поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потребанаручиоца  за  предметном  набавком  због  чега  се  иста  неће  

понављати  у  току  исте буџетске године.  

20. Захтев за заштиту права 

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  

наручиоцу непосредно –  предајом  у  писарници  наручиоца,  или  поштом  

препоручено  са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац 
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истовремено доставља Републичкој комисији. 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 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 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 три ( 3) дана  

пре  истека  рока  за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу  са  чл. 63  ст. 2  Закона  указао  наручиоцу  на  евентуалне  

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја 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 пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши  

уплату прописане таксе у износу од  60.000,00  динара  на жиро рачун број:  840-

30678845-06, шифра  плаћања:  153-Налог  за  уплату/253-Налог  за  пренос  сврха:  

ЗЗП,  назив  Наручиоца, ЈНМВ број 01/2017, корисник: Буџет Републике Србије. 

НАПОМЕНА:  У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење  захтева за  

заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права  

на  следећем  линку (упутство  за  уплату  таксе):  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-

uplatirepublicke- administrativne-takse.html. 

21. Рок у којем ће Уговор бити закључен 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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.  

22. Обавештење о закључењу уговора 

Наручилац  ће Обавештање о закљученом уговору објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

23. Праћење реализације уговора 

Лице  одговорно  за  праћење  и  контролисање  извршења  уговорних  обавеза  је 

др Милан Милутиновић, дипл.инж.маш. Контакт телефон: 064/867-5945 

 

 

 

     

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplatirepublicke-%20administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplatirepublicke-%20administrativne-takse.html
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 VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА 

 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности број: 

01/2017  за 2017. год., чији је предмет набавка услуга „Ревитализација обрадног центра 

ЛОЛА HBG 50 OC“,  за потребе ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Високе инжењерске 

школеструковних студија у Београду-Земуну,  д о с т а в љ а м о             

              

                                                            П О Н У Д У 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:  

 

Назив понуђача:___________________________________________________________  

Седиште и адреса понуђача: :________________________________________________  

Матични број____________________________, ПИБ_____________________________  

Текући рачун________________________ код пословне банке______________________  

 

1.) Да квалитетно извршимо услугу ревитализације обрадног центра LOLA HBG 50 

OC у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће 

прописе и стандарде, на следећи начин:  

 

а) самостално                        б) са подизвршиоцем                         ц) заједничка понуда 

 

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

Укупна збирна цена за процењени рад без ПДВ-а________________________ динара. 

 

Рок плаћања: ____ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 

45 дана);  

Рок важења понуде: ____ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана).  

 

        Потпис овлашћеног лица 

                                                                      М. П    __________________________________ 

 

Напомене:  Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни,  потпише  и  печатом  овери,  

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  

образац  понуде  потписују  и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УСЛУГА- 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНА 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ДОБАРА 

Ревитализација обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC за потребе Техникум Таурунум, ВИШСС, Наде Димић 4, Земун 

     

Oпис 
Јединична мера Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Набавка и испорука спрежног хардвера:  

 MESA 6I25 SuperPort PCIE интeрфejс кaртицa зa упрaвљaњe 

мaшинoм; 

 MESA 7I77 6-oснa aнaлoгнa сeрвo улaзнo/излaзнa спрeжнa 

кaртицa; 

 MESA 7I84 дигитaлнa улaзнo/излaзнa спрeжнa кaртицa. 

1 1   

Интeрфejс рeлejи 24 V DC зa спрeгу дигитaлних излaзa и ситaн 

пoтрoшни мaтeриjaл (кaблoви, прoвoдници, хилзнe,рeднe клeмe ...) 

 паушално   

Набавка и испорука виjчaсте пумпе VPA – 32 -3N, MPD – 

Дaрувaр 

1 1   

Израда извођачких пројеката 

 измeнa пoстojeћe eлeктрo-дoкумeнтaциje; 

 oптимизaциja мaшинских пaрaмeтaрa; 

 имплeмeнтaциja сoфтвeрских функциja инвeрзнe и дирeктнe 

кинeмaтикe; 

 изрaдa сeквeнцe инициjaлизaциje; 

 прилaгoђeњe кoрисничкoг интeрфejсa; 

 пуштaњe мaшинe у рaд; 

 изрaдa PLC сeквeнцe измeнe aлaтa; 

 изрaдa PLC сeквeнцe измeрнe пaлeтa; 

 комплет   
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Извођење радова по пројектима: 

 измeнe у eлeктрo-oрмaну нa oснoву измeнa у eлeктрo-

дoкумeнтaциjи мaшинe, пoвeзивaњe DI/O нa пoстojeћe oжичeњe; 

 дeмoнтaжa пoстojeћe CNC jeдиницe BOSCH CC100 сa прaтeћoм 

oпрeмoм;  

 угрaдњa нoвe CNC jeдиницe; 

 пoвeзивaњe мeрних систeмa oсa: X, Y,  Z,  B  и врeтeнa S; 

 дeмoнтaжa пoстojeћe нeиспрaвнe пумпe;  

 угрaдњa нoвe виjчaстe пумпe VPA – 32 -3N, MPD - Дaрувaр; 

 комплет   

Прoвeрa гeoмeтриje мaшинe  комплет   

Пуштање машине у рад и обука кoрисникa у рукoвaњу 

машином 

 комплет   
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И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 

 

 

У поступку јавне набавке – услуга, наступам и подносим понуду на следећи начин:  

 

А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 

 

Б) ПОНУДУ СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВРШИОЦИМА:  

1. ______________________________________________________ назив подизвршиоца 

2. ______________________________________________________ назив подизвршиоца 

3. ______________________________________________________ назив подизвршиоца 

 

 

В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:  

1. ______________________________________________________ носилац посла 

2. ______________________________________________________ члан групе 

3. ______________________________________________________ члан групе 

4. ______________________________________________________ члан групе 

5. ______________________________________________________ члан групе 

 

Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о  

подизвршиоцима или носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда 

подноси на тај начин.  

 

 

 

 

       Потпис овлашћеног лица 

                                                         М. П                   ____________________________ 
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   ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

  који наступа самостално 

 

Пословно име или скраћени назив 

Улица и број  

Место  Адреса седишта 

Општина 

Одговорно– овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа– ПИБ  

ПДВ број  

Телефон 

Телефакс  

Е-mail  

 

 

 

 

                                    Потпис овлашћеног лица 

 

                                                        М. П               _____________________________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

који наступа са подизвршиоцем 

 

Пословно име или скраћени назив 

Улица и број  

Место  Адреса седишта 

Општина 

Одговорно– овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа– ПИБ  

ПДВ број  

Телефон 

Телефакс  

Е-mail  

 

 

 

 

 

                      Потпис овлашћеног лица 

 

                                                        М. П      ___________________________________ 
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И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВРШИОЦА 

 

 

За делимичну реализацију јавне набавке – услуга, ангажујем следеће подизвршиоце: 

 

 

 

Ред. бр. НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА     Врста-позиција 

набавкe,поверене 

подизвршиоцу           

Процентуално 

учешће                                                                                                                         

подизвршиоца % 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

4.  

 

 

  

5.  

 

 

 

  

 

 

 

УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВРШИЛАЦА:  _____ %  

Напомена: Укупно учешће свих подизвршилаца у предмету јавне набавке не сме прећи 

50%  укупне вредности услуге_______________________________.  

 

 

 

                                                                                       Потпис овлашћеног лица 

                                                                    М.П.        _________________________________ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ: 

 

Пословно име или скраћени назив 

Улица и број  

Место  Адреса седишта 

Општина 

Одговорно– овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа– ПИБ  

ПДВ број  

Телефон 

Телефакс  

Е-mail  

 

 

                          Потпис овлашћеног лица                                                          

М. П      _________________________________ 

 

 

 

Напомена: Образац копирати за сваког подизвршиоца понаособ уколико се у поступку 

јавне набавке наступа са више понуђача. 
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И З Ј А В А 

ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга 

ревитализације обрадног центра LOLA HBG 50 OC, подносимо заједничку  понуду  и 

наступамо као група понуђача.  

 

Овлашћујемо члана групе________________________________ из ________________,  

ул. ___________________________ бр. ____,  да као носилац посла - овлашћени члан 

групе понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, 

потпише и овери уговор о извршењу услуге ревитализације обрадног центра LOLA 

HBG 50 OC.  

 

 

Пун назив члана групе понуђача: 

 

Врста – позиција набавке и испорука добара поверена члану групе понуђача 

 

Процентуално учешће у понуди % 

 

Потпис и печат одговорног лица групе понуђача: 

 

Носилац посла:  % м.п.   

Члан групе:  % м.п.   

Члан групе:  % м.п.   

Члан групе:  % м.п.   

 

 

 

 

Напомена: Учешће носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача не може бити 

мање од 50% од укупне вредности понуде. 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

- НОСИОЦУ ПОСЛА- 

као овлашћеном члану групе понуђача 

 

 

Пословно име или скраћени назив 

Улица и број  

Место  Адреса седишта 

Општина 

Одговорно– овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа– ПИБ  

ПДВ број  

Телефон 

Телефакс  

Е-mail  

 

 

 

 

 

 

                      Потпис овлашћеног лица 

                                                        М. П      _______________________________________ 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Пословно име или скраћени назив 

Улица и број  

Место  Адреса седишта 

Општина 

Одговорно– овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа– ПИБ  

ПДВ број  

Телефон 

Телефакс  

Е-mail  

 

 

 

                      Потпис овлашћеног лица 

                                                        М. П     _________________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац копирати за сваког подизвршиоца понаособ уколико се у поступку 

јавне набавке наступа са више понуђача. 
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И З Ј А  В  А 

о прихватању услова из конкурсне документације 

 

 

 

 

Понуђач______________________________________ из___________________  ул. 

_______________________________  бр. ____  овом  изјавом  потврђује  да  у 

потпуности  прихвата  све  услове  из  конкурсне  документације  за  реализацију  јавне 

набавке мале вредности бр. 01/2017.  

 

Понуђач  је  сагласан  да  понуда  за  реализацију  предмета  набавке  не  буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од 

тражених услова.  

 

 

 

 

 

    Потпис овлашћеног лица 

 

                                                         М. П     ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

- За  понуђача  који  наступа  са  подизвршиоцем  образац  попуњава  и оверава само 

понуђач.  

- За  групу  понуђача,  образац  попуњава,  потписује  и  оверава  само носилац посла- 

овлашћени члан групе понуђача. 
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VII ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 68/2015),  д а ј е  с е 

 

 

 

 

И  З  Ј  А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Под  пуном  кривичном  и  материјалном  одговорношћу  испред  понуђача 

_____________________________________(уписати назив понуђача), 

из_________________ ул. __________________________ бр. _________,  изјављујем да 

је понуда бр._____  за набавку  услуга ревитализације обрадног центра LOLA HBG 50 

OC, који су предмет ЈНМВ бр. 01/2017, сачињена и поднета независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

    Потпис овлашћеног лица 

 

                                                       М.П.          ___________________________ 
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VIII 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

 

 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА 

- ревитализације обрадног центра LOLA HBG 50 OC,  за потребе ТЕХНИКУМ 

ТАУРУНУМ – Високе инжењерске школе струковних студија у Београду-Земуну 
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УГОВОР 

 

Закључен у Београду, дана________________, између 

 

1.  ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Високе инжењерске школе струковних студија у 

Београду-Земуну,  ул. Наде Димић 4, коју заступа в.д. директора др Слободан Ристић, 

дипл.инж.маш., (у даљем тексту: “Наручилац“) Матични број: 07039816, ПИБ 

100091193 

 

2.  ПОНУЂАЧ__________________________________ са седиштем у______________  

ул.__________________________________број___________, које  заступа  директор 

_______________________________,  ПИБ________________ (у  даљем  тексту 

„Пружалац услуга“). 

  

На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр.01-595/1 од 09. 

Мај 2017. год. и Одлуке о избору најповољније понуде бр.______ од__.___.2017. 

године, Наручилац наручује, а Пружалац услуга извршава услуге  – ревитализације 

обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC за потребе ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Високе 

инжењерске школеструковних студија у Београду-Земуну и то:  

 

1. Услуге ревитализације обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC  у свему према Понуди 

Понуђача бр. ____ од__.___.2017. године за јавну набавку мале вредности – Набавка 

бр.01/2017, која је саставни део овог Уговора.  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Уговорне стране су се споразумеле да Пружалац услуге за рачун Наручиоца, 

пружи услуге ревитализације обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC за потребе 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Високе инжењерске школе струковних студија у 

Београду-Земуну, редни број набавке 1.2.1  у свему према структури цена-предмер и 

предрачун услуга, датој у Конкурсној документацији.  

Врста услуга ревитализације обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC из става 1 овог 

члана ближе је одређена структуром цена-предмер и предрачун услуга, описом 

предмета набавке и понудом Пружаоца услуге__________  број______, код Наручиоца 

заведена под бројем _______од___________2017. године, који су саставни део овог 

уговора. 

 

 

 

 



ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2017  

Назив ЈНМВ: Ревитализација обрадног центра ЛОЛА HBG 50 за потребе 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Високе инжењерске школе струковних студија из Београда-

Земуна 

 

страна 33 од 39 
 

ЦЕНА 

Члан 2 

Укупно уговорена цена за извршене услуге ревитализације обрадног центра 

ЛОЛА HBG 50 OC из члана 1 овог уговора, према спецификацији и структури цена из 

понуде, износи: ДИНАРА:___________(исловима: 

____________________________________ ) с тим што је укупно уговорена цена и 

јединичне цене из усвојене понуде Пружаоца услуга, непроменљива, фиксна.  

Ценом из става 1 овог члана ниje обухваћен порез на додату вредност.  

У цену су урачунати  сви  трошкови  услуга  ревитализације обрадног центра 

ЛОЛА HBG 50 OC за потребе ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Високе инжењерске школе 

струковних студија у Београду-Земуну ул. Наде Димић 4.  

Цена са урачунатим ПДВ-ом износи________________________ динара.  

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до висине 

одобрених апропријација за ту намену, а у складу са Финансијским планом за 2017. 

годину. 

Плаћање ће се извршити најкасније до 45 дана од дана достављања уредно 

попуњеног рачуна. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3 

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2 овог уговора извршити 

преносом средстава  на  рачун,  број  _________________________________,  који  се  

води  код  банке ______________________________, и то на следећи начин: 50% укупне 

цене дефинисане у чл.2 овог уговора у року од 5 дана од дана потписивања овог 

Уговора, а осталих 50% уговорене цене, у року од 30 дана од дана потписивања 

Записника о квантитативном  и  квалитативном  заврешном послу и пријему 

ревитализованог обрадног центра и достављања уредног рачуна.  

Пружалац услуге се обавезује да за плаћање Наручиоцу достави рачун за услуге, 

у складу са спецификацијом и структуром цена и Записником о  квантитативном  и  

квалитативном  заврешном послу, потписаним од овлашћених представника Наручиоца 

и Пружаоца услуге.   

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4 

Као средство финансијског обезбеђења уредног и квалитетног извршења 

уговорених обавеза, Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања уговора 

достави Наручиоцу, на име гаранције за добро извршење посла, бланко сопствену 

меницу са меничним овлашћењем која мора да садржи следеће клаузуле: да се менични 

дужник безусловно и неопозиво одриче права приговора на начин испуњавања меница 

и овлашћује меничног повериоца (Наручиоца) да безусловно, неопозиво, без протеста и 

вансудски изврши наплату доспелих, а ненаплаћених потраживања са свих рачуна 
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меничног дужника (Пружаоца услуге) из његових новчаних средстава,  односно  друге  

имовине  (покретне  и  непокретне)  у  циљу  наплате  својих потраживања, да је меница 

важећа у случају да у току трајања уговора дође до промене лица овлашћених за 

заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника (Пружаоца  

услуге) и  других  промена  значајних  за  платни  промет,  са  роком  доспећа «по 

виђењу» на износ 10% од укупне вредности предмета набавке са урачунатим ПДВ-ом и 

роком важења  дужим за десет (10) дана  од  истека  уговореног  рока  за  извршење  

услуге  ревитализације обрадног центра LOLA HBG 50 OC, која  је  предмет  јавне  

набавке мале вредности 01/2017.   

Меница  се  доставља  са  доказом  да  је пријављена код НБС.  

 

РОК 

Члан 5 

Рок за обављање послова ревиталицаије обрадног центра LOLA HBG 50 OC, је  

25.12.2017. године.  

Место испоруке: ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Висока инжењерске школа 

струковних студија у Београду-Земуну, ул. Наде Димић 4 - Учионица-радионица.  

 

Члан 6 

Пружалац услуге има право на продужење рока из члана 5 овог уговора у 

случају дејства више силе и неиспуњења обавеза од стране наручиоца.  

Уговорени рок из члана 5 овог уговора продужиће се у случајевима наведеним у 

ставу 1 овог  члана  за  онолико  дана  колико  је  сметња  трајала,  што  овлашћени  

представници уговорених страна заједнички констатују.  

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  

Члан 7 

Контролу  квалитета  испоручених делова и услуге ревитализације обрадног 

центра ЛОЛА HBG 50 OC по  овом  уговору,  Наручилац  ће  спроводити  преко  

овлашћеног  лица  за  пријем, др Милана Милутиновића дипл.инж.маш., из  овог  

уговора.  Уколико  одговорно  лице Наручиоца утврди да Пружалац услуга, није 

пружио услугу  на начин и у квалитету предвиђеним овим уговором сачиниће записник 

о рекламацији.  

Пружалац услуга је дужан да одмах, а најкасније у року од три (3) дана по 

сачињавању  записника  о  рекламацији,  испоручи  други део одговарајућег квалитета. 

У том случају сви трошкови рекламације падају на терет Пружаоца услуга. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8 

Ако  Пружалац  услуга  не  испуни  своју  уговорну  обавезу,  или  ако  задоцни  са  

њеним испуњењем, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:  
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-  у  случају  неиспуњења  уговорних  обавеза,  у  висини 5% (пет  процената)  од  

укупно уговорене цене и 

-  у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из 

Члана 5 овог  уговора,  изузимајући  случајеве  из  члана 6 овог  уговора), за  сваки  дан 

задоцњења у висини  2‰ (два процента) од укупно  уговорене цене, с тим што укупан 

износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене.  

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза 

пружаоца услуга или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Пружаоца услуга 

штета већа од износа уговорене казне, Наручилац има право на разлику до потпуне 

накнаде штете.  

Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка 

уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране 

Пружаоца услуга, и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће 

умањити исплату уговорене цене из члана 2 овог уговора.  

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА  

ревитализације обрадног центра  

ЛОЛА HBG 50 OC  

Члан 9 

Пружалац услуге се обавезује:  

1. да пружи услуге ревитализације обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC из члана 1 овог 

уговора, у свему према усвојеној понуди, квалитетно, у складу са професионалним 

правилима струке предвиђених за ову врсту услуге, у складу са прописима, 

стандардима, техничким нормативима у свему према опису услуга који је саставни део 

овог уговора посебно водећи рачуна да својим радом не угрози делатност наручиоца;  

2. да пружи услуге ревитализације обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC из члана 1 овог 

уговора у року и на начин утврђеном у члану 5 овог уговора, изузимајући случајеве из 

члана 6 овог уговора;  

3. да за време обављања послова услуга из члана 1 овог уговора, извршава захтеве 

овлашћеног лица Наручиоца, који се односе на те услуге, у складу са одредбама овог 

уговора;  

4.  да  именује  одговорно  лице  које  ће  са  овлашћеним  представником  Пружаоца  

услуге потписати  Записнике  о  квалитативном  и  квантитативном  пријему  услуга  

ревитализације обрадног центра ЛОЛА HBG 50 OC . 

5.  да  надокнади  штете  које  приликом  извршења  предмета  јавне  набавке  причини  

својом кривицом;  

6. да се приликом испоруке и монтаже придржава и поштује обавезе које произилазе из 

важећих прописа о безбедности, здрављу и заштити на раду, запошљавању и условима 

рада.  

7. да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10 

 

Наручилац се обавезује:  

1. да Пружаоцу услуга достави у уговореном року писани захтев за обављање 

уговореног посла;  

2. да  именује  одговорно  лице  које  ће  са  одговорним  лицем  Пружаоца  услуга  

сукцесивно потписивати  Записнике  о  квалитативном  и  квантитативном  пријему  

услуга,  као  и  да  обавештава Пружаоца услуга о грешкама у пруженим услугама. 

3. да Пружаоцу услуге уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним 

одредбама овог уговора;  

4. да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.  

 

ПОСЛОВИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 11 

Наручилац и Пружалац услуге ће записнички констатовати почетак извођења 

радова на ревитализацији обрадног центра LOLA HBG 50 OC и пробни рад у току рада 

и након завршене ревитализације. 

У  случају  записнички  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  очигледних  

грешака,  Пружалац  услуге  мора  исте  отклонити  одмах,  а  најкасније  у  року  од три 

(3) дана  од  дана сачињавања Записника о рекламацији.  

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12 

У случају раскида уговора до којег би евентуално дошло сагласношћу воља 

уговорних страна, сауговарачи ће евентуалне штете настале раскидом уговора 

надокнадити један другом.  

 

Члан 13 

Свака уговорна страна може да раскине овај уговор ако се током реализације 

уговора деси случај више силе, под условом да случај више силе другој уговорној 

страни писмено пријави и јавним исправама докаже, у року од осам дана од дана 

догађаја.  

Услов за раскид уговора је да стање или последице изазване дејством више силе 

трају дуже од тридесет (30) дана од дана настанка.  

Као случај више силе сматрају се догађаји и околности које су настале после 

закључења уговора и које кумулативно испуњавају два следећа услова: 

-  да спречавају извршење уговора и 

-  да спречена страна није могла својом вољом утицати на случај више силе нити је           

   исти могла разумно предвидети.  

- немогућност набавке хардвера; 
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Штрајк радне снаге ангажоване од стране Пружаоца услуга не представља случај 

више силе.  

Настанак, трајање и престанак случаја више силе констатује се записнички. 

 

           Члан 14 

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор у случајевима када:  

-  Пружалац услуга не приступи пружању услуга или са испоруком и уградњом   

   потребних делова за ревитализацију, касни више од три (3) дана. 

-  Пружалац услуга не отклони уочене недостатке у уговореном року.  

Свака уговорна страна, незадовољна извршавањем уговора друге уговорне 

стране може једнострано раскинути овај уговор.  

 

Члан 15 

За све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе закона којим 

су регулисани облигациони односи.  

 

Члан 16 

Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме решавати мирним путем, 

договарањем својих овлашћених представника.  

Уколико се евентуални неспоразуми не буду могли решити на начин одређен 

ставом 1 овог члана настале спорове решаваће надлежни Привредни суд у Београду.  

 

Члан 17 

Саставни део овог уговора је:  

-  Понуда  Пружаоца  услуга  број  бр. _______,  код  Наручиоца  заведена  под  бројем 

________ од__________. 2017. године са Спецификацијом и структуром цена. 

 

Члан 18 

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.  

 

Члан 19 

Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих три (3) за 

Наручиоца и три (3) за Пружаоца услуга.  

 

За Наручиоца:                                                                               За Пружаоца услуга: 

 

_______________________________                               _____________________________ 

др Слободан Ристић, дипл.инж.маш. 

              ВД Директора-а                                                                            Директор 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ –ВИШСС  
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И З Ј А В А 

 

 

 

о чувању поверљивих података _____________________________(пословно име или 

скраћени назив)изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу 

све податке који су нам стављени  на  располагање  у  поступку  предметне  јавне  

набавке  и  приликом  реализације Уговора,  чувати  и  штитити  као  поверљиве,  

укључујући  и  подизвођаче,  и  да  ћу  све информације које могу бити злоупотребљене 

у безбедносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну 

тајну.  

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без 

обзира на степен те поверљивости. 

 

 

 

        ____________________________ 

                     Потпис овлашћеног лица 

М.П. 
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IX 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити 

трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком 

спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом  

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио 

одговарајући доказ. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                  Укупан износ трошкова:_____________________ 

 

 

                                                                                 __________________________ 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица 

                                                      М.П.                  


