ОБРАЗАЦ 11
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
(образац важи за све партије у јавној набавци)
Р.бр.

Предмет ЈН

[1]

[2]

Кол.
[3]

Јединична цена
без ПДВ-а
[4]

Укупна цена
без ПДВ-а
[5=(3x4)]

1.

Интерактивна бела табла

1

10.526,87

10.526,87

2.

Акциона камера за снимање са додатком
ДСЛР камера са оптичким зумом
Звучни систем са појачалом, миксетом, слушалицама и
звучницима
Додатна опрема (каблови, конектори, адаптери) за звучни
систем
Сет расвете
Диктафон
Синтисајзер

2

18.741,14

37.482.28

1
1

19.369,25
185.247,27

19.369,25
185.247,27

1

46.123,87

46.123,87

1
96.854,19
2
8.742,64
15
15.985,72
укупан износ без пдв-а

96.854,19
17.485.28
237.785,80
650.874,81

укупан износ са пдв-ом

781.049,77

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони [4] уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони [5] уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони [4]) са траженим
количинама (које су наведене у колони [3]);
 реду бр.9. у колони [5] уписати понуђену цену за целокупну партију без пдв-а, која мора
бити једнака и збиру свих укупних цена без ПДВ-a наведених у у колони [5] у
редовима 1-8.;
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у реду бр. 10. у колони [5] уписати износ за целокупну партију са пдв-ом, тако што се
стопа пдв-а обрачуна на укупну цену без пдв-а (наведеној у колони [5]) у 9. реду

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈА ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
(образац важи за све партије у јавној набавци)
Р.бр

Предмет ЈН

[1]
1.

[2]

2.

3.

4.

5.

Кол Гара
. нтни
рок
(месе
ци)

Интерактивна
бела табла

1

Акциона
камера за
снимање са
додатком
ДСЛР камера
са оптичким
зумом
Звучни систем
са појачалом,
миксетом,
слушалицама и
звучницима

2

24

Panasonic-ac 85

http://panasonic/products/ac85

1

24

Canon- PM 11s3

http://canon/cameras/pm11s3

1

36

миксета

Tecnics SLQ 102

http://tecnics/mix/slq102

појачало

Sunsai 100 FV

http://sunsai/amp/100fv

звучници

LBJ cv 235

http://lbj/speakers/cv235

бежични
систем
микрофона
са
рисивером
бежични
систем
микрофона
са кофером

EQE-Wireless MRE 200

http:// eqe/wireless/myc100

EQE-Wireless MYC 100

http://eqe/wireless/myc100

опрема
(каблови,

1

[5]
EURODIDACTIC-WH 012

Линк ка страници произвођача

[4]
24

Додатна

[3]

Произвођач и модел

Quest Chord cables-Clear Ref. 2.5m;
Auris connector-AS 1020;
TehnoElectro adapter Encore 30

[6]

http://eurodidactic/interactictive/
wh012

http://questchord/cables/clearref;
http://auris/connectors/as1020;
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конектори,
адаптери) за
звучни систем)

http://telectro/eq/encore30

6.

Сет расвете

1

Light Techs-PMC 25

http://lighttechs/products/pmc25

7.

1

Blue Sound-Galaxy WD 5

http://bsound/bluetooth/galaxy/w
d5

8.

BLUETOOTH
звучник са
додатном
опремом
Диктафон

2

Melco MDX8

http://melco/dictaphones/mdx8

9.

Синтисајзер

15

Melody-Evolution 17

http://melody/sint./evo/17

Упутство за попуњавање обрасца спецификације техничких карактеристика и
гаранције за понуђену опрему:
Понуђач треба да попуни образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за
понуђену опрему на следећи начин:
 у колони [4] уписати трајање гарантног рока у месецима, а у складу са захтевима из
табеле Техничке спецификације на стр. од 7. до стр.132.Конкурсне документације;
 у колони [5] уписати назив произвођача и модела који је у понуди за сваку од ставки;
 у колони [6] уписати Web адресу (линк) ка страници произвођача на којој је могуће
утврдити да техничке карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа у
потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. од 7. до
стр.132 Конкурсне документације.
 НАПОМЕНА: Колона [6] се НЕ ПОПУЊАВА ако се у табели техничке
спецификације захтева достава штампаног доказа (копија потврде, сертификат, data
sheet итд. ) произвођача на основу које је могуће утврдити да техничке карактеристике и
трајање гаранције понуђеног производа у потпуности одговарају захтевима из табеле
Техничке спецификације на стр.од 7. до стр.132. Конкурсне документације. Такође,
колона [6] се НЕ ПОПУЊАВА ако се прилажу штампани папирни докази из којих се
може недвосмислено утврдити да понуђена опрема одговара захтевима из техничке
спецификације који је тражен у табели Техничке спецификације на стр.од 7. до стр. 132.
Конкурсне документације.
 Структура цене: са и без обрачунатог пдв-а.
 Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
 Рок испоруке: до 20.09.2020.
 Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
 Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
 У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача
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Висока школа струковних студија за образовање васпитаче Нови
Сад
ОБРАЗАЦ 12- НС 1

П О Н У Д А
БРОЈ __2906/NS1_______ датум _29.06.2020__ (број и датум попуњава понуђач)

ПАРТИЈА НС 1
(рачунарска опрема-Нови Сад)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.

Лаптоп

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лед рачунски монитори
All in one Рачунар
Ласерски штампач у боји A4
Ламинатор за папир
Скенер А-4
3 Д штампач

8.

9.

Предмет набавке
[2]

Ком
[3]
23

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
65,425.00
1,504,775.00
74,266.00
95,484.00
143,934.00
13,936.00
36,956.00
59,940.00

2
6
1
1
1
1

148,532.00
572,904.00
143,934.00
13,936.00
36,956.00
59,940.00

Х

укупан износ
без пдв-а

2.480.977,00

Х

укупан износ
са пдв-ом

2.977.172,40

ПАРТИЈА НС 1
(рачунарска опрема-Нови Сад)
4

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]

Предмет ЈН

[2]

Лаптоп

Кол. Гара
Произвођач и модел
нтни
рок
(месе
ци)
[3] [4]
[5]
Dell Vostro 3590
23 36

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

1

2

Лед рачунски
монитори

3

All
in
рачунар

4
5

2

36

Dell S3220DGF

Prilog

6

36

Dell 3280 AiO

Prilog

Ласерски
штампач у боји
A4
Ламинатор за
папир

1

24

Kyocera TaskAlfa 307ci +
TK-5195CMYK

Prilog

1

24

Wallner DWL-3AF

Prilog

Скенер А-4

1

12

Epson DS-1630

https://www.epson.rs/products/scanners/businessscanners/workforce-ds-1630#specifications

3 Д штампач

1

24

Wanhao Duplicator i3 Plus Mark II

Prilog

one

6

7









Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.

Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.

ОБРАЗАЦ 12-НС 2
5

П О Н У Д А
БРОЈ ____2906/NS2_______ датум _29.06.2020____ (број и датум попуњава
понуђач)

ПАРТИЈА НС 2
(мултимедијална и аудио-визуелна опрема-Нови Сад)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
8.

11.

Предмет набавке

Коm

[2]
Пројектор
Флипчарт табла
Дигитални фото апарат
Видео камера
Интерактивне табле
Bluetooth звучник са аудио системом
Дубоки бас ксилофон

[3]
2
2
1
2
5
2
1

Тенор -алт ксилофон
Алт ксилофон

1
1

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
89,747.00
179,494.00
10,860.00
21,720.00
60,640.00
60,640.00
74,190.00
148,380.00
100,622.00
503,110.00
44,085.00
88,170.00
133,400.00
133,400.00

Х

107,063.00
70,661.00
укупан износ
без пдв-а

107,063.00
70,661.00
1.312.638,00

Х

укупан износ
са пдв-ом

1.575.165,60
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ПАРТИЈА НС 2
(мултимедијална и аудио-визуелна опрема-Нови Сад)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

Предмет ЈН

[1]

[2]

Пројектор

Кол. Гара
Произвођач и модел
нтни
рок
(месе
ци)
[3] [4]
[5]
24
Epson
EB-2042
2

1

Линк ка страници произвођача

[6]
https://www.epson.rs/products/projectors/mobile/eb2042#specifications

Флипчарт табла

2

24

Tip top office flipčart tabla

Prilog

Дигитални фото
апарат

1

24

Nikon D3500 + 18-55mm

Prilog

Видео камера

2

24

GO Pro Hero 7 + GO Pro Sports Kit

Интерактивне
табле

5

36

IQBoard DVT 82”

https://gopro.com/en/us/shop/hero7-black/techspecs?pid=CHDHX-701-master
https://gopro.com/en/us/shop/mounts/sports-kit/AKTAC001.html
https://gopro.com/en/us/shop/accessories/rechargeablebattery/AABAT-001.html
https://gopro.com/content/dam/help/hero7black/manuals/HERO7Black_UM_ENG_REVA.pdf
Prilog

2

24

LG OK55

https://www.lg.com/rs/audio-uredaji/lg-OK55

1

24

Goldon Xylophone deep bass 10220

Prilog

7

Bluetooth
звучник са аудио
системом
Дубоки
бас
ксилофон

1

24

Bergerault XTAD Xylophone
Tenor/Alto

Prilog

8

Тенор -алт
ксилофон
Алт ксилофон

1

24

Goldon Xylophone Alto 10210

Prilog

2

3

4

5

6

9






Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
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Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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ОБРАЗАЦ 12-НС 3

П О Н У Д А
БРОЈ ___2906/NS3_________ датум __29.06.2020._______ (број и датум попуњава
понуђач)

ПАРТИЈА НС 3
(дидактичка опрема-Нови Сад)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Предмет набавке

Коm

[2]
Анализатор састава тела
Дрвени рипстол
Шведска клупа
вијача
Пилатес лопта
Гимнастичка струњача
Гимнастички штап

[3]
1
2
2
10
5
4
8

Обручи са држачем
Чуњеви
Лопта
Монтесори сет опреме
Креативне коцке
Подлога за креативне коцке
Аугментативна асистивна дидактичка опрема

1
6
5
5
10
10
2

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
816,088.00
816,088.00
19,143.00
38,286.00
17,488.00
34,976.00
437.00
4,370.00
3,352.00
16,760.00
8,744.00
34,976.00
656.00
5,248.00

Х

1,457.00
1,676.00
510.00
121,830.00
4,693.00
802.00
209,851.00
укупан износ
без пдв-а

1,457.00
10,056.00
2,550.00
609,150.00
46,930.00
8,020.00
419,702.00
2.048.569,00

Х

укупан износ
са пдв-ом

2.458.282,80
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ПАРТИЈА НС 3
(дидактичка опрема-Нови Сад)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]
1

Предмет ЈН

[2]

Анализатор
састава тела

Кол. Гара
Произвођач и модел
нтни
рок
(месе
ци)
[3] [4]
[5]
In Body Composition Analyzer 270
1 24

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

Дрвени рипстол

2

12

Iron drveni ripstol

Prilog

Шведска клупа

2

12

Enterpan švedska klupa

Prilog

Вијача

10

12

Ring vijača

Prilog

Пилатес лопта

5

12

Ring lopta za pilates

Prilog

4

12

Iron gimnastička strunjača

Prilog

6

Гимнастичка
струњача
Гимнастички
штап

8

12

Iron gimnastički štap

Prilog

7

Обручи са
држачем

1

12

Ring obruč sa držačem

Prilog

8

Чуњеви

6

12

Ring gimnastički čunj

Prilog

10

Лопта

5

12

Intersport lopta

Prilog

Монтесори сет
опреме

5

12

Montesori set opreme

Prilog

11

2

3

4
5

9

10

Креативне коцке

10

24

Lego kreativne kocke

Prilog

Подлога за
креативне коцке

10

24

Lego podloga za kreativne kocke

Prilog

Аугментативна
асистивна
дидактичка
опрема

2

24

Go Talk GoTalk20+, GoTalk Software,
A5 talking album, Interactive wall

Prilog

12

13

14









Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у
Вршцу

ОБРАЗАЦ 12- ВШ 1

П О Н У Д А
БРОЈ ____2906/VŠ1________ датум __29.06.2020.____ (број и датум попуњава
понуђач)

ПАРТИЈА ВШ 1
(рачунарска опрема-Вршац)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.

Предмет набавке
[2]
Лаптоп са Touchscren-oм 14.0" 2 у 1
Мултифункционални црно бели штампач
МФП А4
Мултифункционални колор штампач
МФП А3
3 Д штампач

Коm
[3]
12

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
168,262.00
2,019,144.00

4

36,010.00

144,040.00

1

226,429.00

226,429.00

1

82,555.00

82,555.00

5.

Х

укупан износ
без пдв-а

2.472.168,00

6.

Х

укупан износ
са пдв-ом

2.966.601,60
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ПАРТИЈА ВШ 1
(рачунарска опрема-Вршац)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ

Р.б
р

Предмет ЈН

[1]

[2]

1 Лаптоп са
Touchscren-oм
14.0" 2 у 1

Кол. Гарант
Произвођач и модел
ни рок
(месец
и)
[3] [4]
[5]
Dell Inspiron 2u1 5491
12 36

Мултифункци2 онални црно
бели штампач
МФП А4
Мултифункци3 онални колор
штампач
МФП А3
3 Д штампач
4









Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

4

24

Kycera M2735dw

Prilog

1

24

Kyocera TaskAlfa 356ci + TK-5205CMYK
+ DP-5100 + CB-5110H

Prilog

1

24

Wanhao Duplicator i3 Plus Mark II +
dodatna oprema

Prilog

Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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ОБРАЗАЦ 12- ВШ2

П О Н У Д А
БРОЈ ____2906/VŠ2________ датум _29.06.2020._____ (број и датум попуњава
понуђач)

ПАРТИЈА ВШ 2
(мултимедијална и аудио-визуелна опрема-Вршац)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ед
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7.

8.

Предмет набавке

Ко
m
[2]
[3]
Интерактивна бела табла
1
Акциона камера за снимање са додатком
2
ДСЛР камера са оптичким зумом
1
Звучни систем са појачалом, миксетом, 1
слушалицама и звучницима
Додатна опрема (каблови, конектори, адаптери) 1
за звучни систем)
Сет расвете
1
BLUETOOTH звучник са додатном опремом
1
Диктафон
2
Синтисајзер
15

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
106,434.00
127,720.80
65,713.00
157,711.20
184,601.00
221,521.20
596,358.00
715,629.60
39,044.00

46,852.80

500,296.00
44,266.00
8,887.00
10,750.00

600,355.20
53,119.20
21,328.80
193,500.00
1.781.449,00

Х

укупан износ
без пдв-а

Х

укупан износ
са пдв-ом

2.137.738,80

14

ПАРТИЈА ВШ 2
(мултимедијална и аудио-визуелна опрема-Вршац)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]

Предмет ЈН

[2]

Кол Гара
Произвођач и модел
. нтни
рок
(месе
ци)
[3] [4]
[5]
IQ Board IR 92”
1 36

Линк ка страници произвођача

[6]

5.

Интерактивна
бела табла

6.

Акциона
камера за
снимање са
додатком

2

24

CHDHX-701-FW
GoPro HERO7 Black + AKTAC-001
GoPro Sports kit

https://gopro.com/en/us/shop/hero7black/tech-specs?pid=CHDHX-701-master
https://gopro.com/en/us/shop/mounts/sportskit/AKTAC-001.html
https://gopro.com/en/us/shop/accessories/rec
hargeable-battery/AABAT-001.html

7.

ДСЛР камера
са оптичким
зумом
Звучни систем
са појачалом,
миксетом,
слушалицама и
звучницима

1

24

Nikon D7500 + 18-140mm

https://www.nikon.rs/sr_RS/product/digi
tal-cameras/slr/consumer/d7500-af-s-dxnikkor-18-140-vr

1

24

миксета

Proel FREEPASS8USB

https://www.proel.com/index.php?route=
product/product&product_id=15816

појачало

Proel FREEPASS8USB

https://www.proel.com/index.php?route=
product/product&product_id=15816

звучници

Proel FREEPASS8USB

https://www.proel.com/index.php?route=
product/product&product_id=15816

8.

AKG WMS40 Mini2 Vocal
бежични
Set BD ISM2/3
систем
микрофон са
рисивером

бежични
ситем
микрофона
са кофером

JBS AUDIO WMX 500 Pilot

Prilog

https://production-webharman.demandware.net/on/demandware.stat
ic/-/SitesmasterCatalog_Harman/default/dw99912afa/
pdfs/AKG_WMS40Mini_DualInstrumentSet
_Cutsheet.pdf

Prilog

15

5.

Додатна

опрема
(каблови,
конектори,
адаптери) за
звучни систем)

1

24

Soundsation SGBX20-1204-20 + PROEL
CHLP400SLU4

https://www.soundsationmusic.com/en/p
roducts/productdetail?prod=16240&cat=&ref=classic
https://www.proel.com/index.php?route=
product/product&product_id=16410

6.

Сет расвете

1

24

Chauvet Stage Designer 50 + Chauvet EVE P-100 WW +
Chauvet OV-klapna 6.25" + Chauvet CLP03 +
Chauvet CH05

https://www.chauvetdj.com/products/stagedesigner-50/
https://www.chauvetdj.com/products/eve-p100-ww/
https://www.chauvetprofessional.eu/products/
ovation-f-6-25-barndoor/
https://www.chauvetdj.com/products/clp-03/
https://www.chauvetdj.com/products/ch-05safety-cable/

7.

1

24

LG OK55

https://www.lg.com/rs/audio-uredaji/lgOK55

8.

BLUETOOTH
звучник са
додатном
опремом
Диктафон

2

24

Sony BX140

Prilog

9.

Синтисајзер

15 24

Casio 76-SA

https://www.casio.com/products/electron
ic-musical-instruments/minikeyboards/sa-76









Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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ОБРАЗАЦ 12- ВШ 3

П О Н У Д А
БРОЈ __2906/VŠ3_______ датум _29.06.2020.____ (број и датум попуњава понуђач)

ПАРТИЈА ВШ 3
(дидактичка опрема-Вршац)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Предмет набавке
[2]
Дрвени зидни „шведски“ рипстол
Гимнастичка „шведска „клупа
Струњача
Баланс гимнастичка греда- права
Кошаркашка табла-сет са кошем и пумпом
Гимнастичка провлачилица
Лопта “ јеж“ -сет
Гимнастичке карике
Опрема за ритмичку гимнастику-сет
Лопта у облику осмице у три боје
Ваздушасти дискови-сет
Фризби
Падобран за игру
Рачвасти тунел за провлачење за гимнастику
Дидактички столић за учење са две столице
Хорска трибинска конструкција

Коm
[3]
2
1
13
1
1
1
2
2
2
1
1
10
1
1
11
1

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
16,069.00
19,457.00
7,163.00
10,285.00
6,002.00
24,200.00
3,231.00
4,840.00
53,240.00
4,840.00
3,721.00
363.00
3,781.00
3,533.00
9,075.00
135,641.00

32,138.00
19,457.00
93,119.00
10,285.00
6,002.00
24,200.00
6,462.00
9,680.00
106,480.00
4,840.00
3,721.00
3,630.00
3,781.00
3,533.00
9,075.00
135,641.00

Х

укупан износ
без пдв-а

472.044,00

Х

укупан износ
са пдв-ом

566.452,80

17

ПАРТИЈА ВШ 3
(дидактичка опрема-Вршац)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

Предмет ЈН

[1]

[2]

1

2

Дрвени зидни
„шведски“
рипстол
Гимнастичка
„шведска „клупа

Кол. Гара
Произвођач и модел
нтни
рок
(месе
ци)
[3] [4]
[5]
12
Iron
drveni
ripstol
2

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

1

12

Iron gimnastička švedska klupa

Prilog

Струњача

13

12

Iron strunjača

Prilog

Баланс
гимнастичка
греда- права
Кошаркашка
табла-сет са
кошем и пумпом
Гимнастичка
провлачилица

1

12

Iron balans greda

Prilog

1

12

Iron košarkaška tabla-set sa košem i
pumpom

Prilog

1

12

Iron gimnastička provlačilica(set)

Prilog

Лопта “ јеж“ -сет

2

12

Ledra set “jež” lopti

Prilog

Гимнастичке
карике

2

12

Ring gimnastičke karike

Prilog

Опрема за
ритмичку
гимнастику-сет
Лопта у облику
осмице у три
боје

2

12

Pertini oprema za ritmičku ginmastikuset

Prilog

1

12

Gimfit lopta u obliku osmice

Prilog

3

4
5

6

7

8

9
10

18

11

Ваздушасти
дискови-сет

1

12

Pertini vazdušasti diskovi-set

Prilog

Фризби

10

12

Pertini frizbi

Prilog

Падобран за
игру

1

12

Iron dečiji padobran

Prilog

Рачвасти тунел
за провлачење за
гимнастику
Дидактички
столић за учење
са две столице
Хорска
трибинска
конструкција

1

12

Pertini račvasti tunel za provlačenje za
gimnastiku

Prilog

11

12

Pertini didaktički stočić za učenje sa
dve stolice

Prilog

1

12

Gratnells horska tribinska konstrukcija

Prilog

12

13

14

15
16









Структура цене: са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац
ОБРАЗАЦ 12- КШ 1

П О Н У Д А
понуђач)

БРОЈ ___2906/KŠ1______ датум __29.06.2020_______ (број и датум попуњава

ПАРТИЈА КШ 1
(рачунарска опрема-Крушевац)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.

Таблет рачунари

[2]

[3]
20

2.

Лаптоп са Touchscren-oм 14.0" 2 у 1

2

175,997.00

351,994.00

3.
4.

Десктоп компјутер и3
Мултифункционални црно бели штампач
МФП А4
Тонер за штампач тип 1
Тонер за штампач тип 2
Л3 switch са 48 портова
Л2 switch са 24 порта
УПС уређај
3 Д штампач

20
1

41,684.00
28,345.00

833,680.00
28,345.00

6
2
1
2
1
1

5,239.00
10,647.00
70,769.00
47,982.00
143,762.00
401,920.00

31,434.00
21,294.00
70,769.00
95,964.00
143,762.00
401,920.00

Х

укупан износ без
пдв-а

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Предмет набавке

Коm

Х

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
32,970.00
659,400.00

укупан износ са
пдв-ом

2.638.562,00

3.166.274,40
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ПАРТИЈА КШ 1
(рачунарска опрема-Крушевац)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ

Р.бр

Предмет ЈН

[1]

[2]

1

2

3

4

Кол. Гаран
тни
рок
(месе
ци)

Таблет
рачунари

20

Лаптоп са
Touchscren-oм
14.0" 2 у 1

2

36

Dell Inspiron 2u1 5491

Prilog

Десктоп
компјутер i3

20

36

процесор

Intel i3-9100F

Prilog

36

РАМ
меморија

Kingston 8GB DDR4 2400MHz

Prilog

матична
плоча

Asus H310M-R

Prilog

графичка
карта

Asus GF710 1GB DDR5

Prilog

1

36

[5]
MediaPad M5 + M Pen Lite Stylus

Линк ка страници произвођача

[4]
24

Мултифункцио
нални црно
бели штампач
МФП А4

[3]

Произвођач и модел

[6]
https://consumer.huawei.com/en/tablets/mediapad
-t5/specs/
Olovka
https://consumer.huawei.com/en/tablets/mediapad
-m5-lite/

хард диск
1

Toshiba 1TB SATA3

Prilog

хард диск
2

/

/

кућиште

IG-MAX Midi Tower

Prilog

напајање

IG-MAX 560W

Prilog

хлађење
процесора

Intel ventilator

Prilog

Kyocera M2135dn

Prilog

21

5

Тонер за
штампач тип 1

6

24

Kyocera TK-1120 za štampač FS-1125

Prilog

6

Тонер за
штампач тип 2

2

24

Kyocera TK-7105 za štampač TaskAlfa 3010i

Prilog

7

L3 switch са 48
портова

1

24

D-link DGS-1210-52

8

L2 switch са 24
порта

2

24

D-link DGS-1210-24P

9

УПС уређај

https://eu.dlink.com/uk/en//media/business_products/des/des-1210series/datasheet/des_1210_series_datasheet_
en_eu.pdf
https://eu.dlink.com/de/de//media/business_products/dgs/dgs1210/datasheet/dgs_1210_series_g1_datashe
et_en_eu.pdf

1

36

Infosec Communication E6 LCD Evolution
3000 RT

10

3 Д штампач

https://www.infosecups.com/medias/public/Onduleurs/e6-lcd-rtevolution/E6-LCD-RTEvolution_vGB_0417AA8011182_web.pdf

1

24

CreatBot DX - Dual Extruders

Prilog









Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.

22

ОБРАЗАЦ 12- КШ 2

П О Н У Д А
БРОЈ ___2906/KŠ2____ датум _29.06.2020.___ (број и датум попуњава понуђач)
ПАРТИЈА КШ 2
(мултимедијална и аудио-визуелна-Крушевац)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Предмет набавке

Коm

[2]
Интерактивна табла

[3]
2

УСТ пројектор
Акциона камера
Опрема за фотоапарат
WEB камера
Озвучење за амфитеатар
Аудио “ bluetooth „ уређај
Електрични клавир

2
1
1
1
1
1
1
`Х
Х

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
105,343.00
210,686.00
131,529.00
64,719.00
64,316.00
193,116.00
400,074.00
49,973.00
200,468.00
укупан износ без
пдв-а
укупан износ са
пдв-ом

263,058.00
64,719.00
64,316.00
193,116.00
400,074.00
49,973.00
200,468.00
1.446.410,00

1.735.692,00
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ПАРТИЈА КШ 2
(мултимедијална и аудио-визуелна опрема-Крушевац)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

Предмет ЈН

[1]

[2]

1

Интерактивна
табла

Кол. Гаран
Произвођач и модел
тни
рок
(месец
и)
[3]
[4]
[5]
36
IQBOARD
IR92"
2

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

УСТ пројектор

2

36

Benq MX842UST

Prilog

Акциона камера

1

24

CHDHX-701-FW
GoPro HERO7 Black + AKTAC-001
GoPro Sports kit (chesty + handlebar/seatpost/pole
mount + mounts)

Опрема за
фотоапарат

1

24

Canon EX-430 + Canon EF 50mm f/1.8 STM

WEB камера

1

24

Logitech Group conference cam

https://gopro.com/en/us/shop/hero7black/tech-specs?pid=CHDHX-701-master
https://gopro.com/en/us/shop/mounts/sport
s-kit/AKTAC-001.html
https://gopro.com/en/us/shop/accessories/r
echargeable-battery/AABAT-001.html
https://www.canon.rs/for_home/product_fi
nder/cameras/speedlite_flash/speedlite_43
0ex_iii-rt/
https://www.canon.rs/lenses/ef-50mm-f-18-stm-lens/
https://www.logitech.com/enus/product/conferencecam-group

Озвучење за
амфитеатар

1

24

звучници

Behringer Eurolive B215XL

https://media63.musicgroup.com/media/sys_master/hbc/h7d/884
9598414878.pdf

24

миксета

Behringer PMP500

https://www.behringer.com/product.html;jsessi
onid=0AC2BCE3E29E75E5F8D1DFE437261F
8B?modelCode=P0AJY#googtrans(en|en)

појачало

Behringer PMP500

https://www.behringer.com/product.html;jsessi
onid=0AC2BCE3E29E75E5F8D1DFE437261F
8B?modelCode=P0AJY#googtrans(en|en)

рисивер

AKG WMS40 Mini 2 Vocal
set Dual

микрофони

AKG WMS40 Mini 2 Vocal
set Dual

https://production-webharman.demandware.net/on/demandware.static/
-/SitesmasterCatalog_Harman/default/dw99912afa/pd
fs/AKG_WMS40Mini_DualInstrumentSet_Cut
sheet.pdf
https://production-webharman.demandware.net/on/demandware.static/
-/SitesmasterCatalog_Harman/default/dw99912afa/pd
fs/AKG_WMS40Mini_DualInstrumentSet_Cut
sheet.pdf

2

3

4

5

6

24

7

8

Аудио
“ bluetooth „
уређај
Електрични
клавир









кондензатор
микрофона

Bespeco GM4018

http://www.bespeco.it/en/gooseneckmicrophones-and-bases/2031-gm40180799804318717.html

микрофонски
кабл

Klotz MC2000SW

https://shop.klotz-ais.com/50274mc2000sw.html

24

LG OK55

https://www.lg.com/rs/audio-uredaji/lgOK55

24

Yamaha YDP-164

https://europe.yamaha.com/en/products/mu
sical_instruments/pianos/arius/ydp164/specs.html#product-tabs

Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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ОБРАЗАЦ 12- КШ 3

П О Н У Д А
БРОЈ __2906/KŠ3____ датум _29.06.2020___ (број и датум попуњава понуђач)

ПАРТИЈА КШ 3
(дидактичка опрема-Крушевац)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
9.

10.

Предмет набавке

Коm

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
29,612.00
59,224.00

[2]
Робот за образовање

[3]
2

Сет креативних едукативних коцки за
програмирање
Сет креативних едукативних коцки
Лопта
Вијача
Хула хоп обруч
Гимнастички чуњ
Гимнастичка трака са држачем
Лопта за пилатес
Простирка за аеробик
Шведски сандук
Сет ручних звончића
Орфов инструментаријум
Сет шејкера
Сет за предшколско образовање-електрицитет
Сет
за
предшколско
образовање-полуге,
котурача, магнети
Сет за предшколско образовање-светлост и звук
Сет за предшколско образовање- вода и ваздух

1

62,044.00

62,044.00

1
20
20
20
20
20
5
20
1
3
2
3
1
1

62,044.00
2,390.00
846.00
359.00
3,243.00
1,362.00
6,204.00
3,107.00
50,764.00
6,486.00
21,510.00
4,230.00
56,404.00
56,404.00

62,044.00
47,800.00
16,920.00
7,180.00
64,860.00
27,240.00
31,020.00
62,140.00
50,764.00
19,458.00
43,020.00
12,690.00
56,404.00
56,404.00

1
2

56,404.00
56,404.00
укупан износ без
пдв-а

56,404.00
112,808.00
848.424,00

Х
Х

укупан износ са
пдв-ом

1.018.108,80
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ПАРТИЈА КШ 3
(дидактичка опрема-Крушевац)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

Предмет ЈН

[1]

[2]

1

2

3

Робот за
образовање
Сет креативних
едукативних
коцки за
програмирање
Сет креативних
едукативних
коцки
Лопта

Кол. Гаран
Произвођач и модел
тни
рок
(месец
и)
[3]
[4]
[5]
24
Blue-bot
robot
za
obrazovanje
2

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

1

24

Lego Steam Park set kreativnih
edukativnih kocki za programiranje

https://education.lego.com/en-us/products/steampark-by-lego-education/45024#product

1

24

Lego WeDo set kreativnih edukativnih
kocki

https://education.lego.com/en-au/support/wedo2/faqs

20

12

Intersport lopta

Prilog

Вијач

20

12

Ring vijača

Prilog

Хула хоп обруч

20

12

Ring hula hop obruč

Prilog

Гимнастички
чуњ

20

12

Ring gimnastički čunj

Prilog

Гимнастичка
трака са
држачем
Лопта за пилатес

20

12

Ring gimnastička traka sa držačem

Prilog

5

12

Ring lopta za pilates

Prilog

Простирка за
аеробик

20

12

Ring prostirka za aerobik

Prilog

Шведски сандук

1

12

Enterpan švedski sanduk

Prilog

Сет ручних
звончића

3

12

Beomelody Flight Bell set ručnih
zvončića

Prilog

4

5

6

7

8

9
10

11

12

27

13

Орфов
инструментарију
м
Сет шејкера

2

12

Nota Orfov instrumentarijum

Prilog

3

12

Gewa set šejkera

Prilog

Сет за
предшколско
образовањеелектрицитет
Сет за
предшколско
образовањеполуге,
котурача,
магнети
Сет за
предшколско
образовањесветлост и звук
Сет за
предшколско
образовањевода и ваздух

1

24

Cornelsen Experimenta set za
predškolsko obrazovanje – elektricitet

Prilog

1

24

Cornelsen Experimenta set za
predškolsko obrazovanje – poluge,
koturača, magneti

Prilog

1

24

Cornelsen Experimenta set za
predškolsko obrazovanje – svetlost i
zvuk

Prilog

2

24

Cornelsen Experimenta set za
predškolsko obrazovanje – voda i
vazduh

Prilog

14

15

16

17









Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре „Сирмијум“ Сремска Митровица

П О Н У Д А

ОБРАЗАЦ 12- СМ 1

БРОЈ ___2906/SM1_____ датум __29.06.2020.___ (број и датум попуњава
понуђач)
ПАРТИЈА СМ 1
(рачунарска опрема-Ср.Митровица)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.

[2]
„All in one“ рачунар

[3]
14

2.
3.
4.

Десктоп рачунар
Лаптоп рачунар
Ласерски штампач црно бели

4
1
2

36,135.00
112,419.00
23,126.00

144,540.00
112,419.00
46,252.00

5.

Мултифункционални колор штампач
МФП А3 са додатном опремом

1

345,286.00

345,286.00

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ламинатор А3
Ламинатор А4
Скенер у боји А4
Скенер у боји А3
Мрежни уређај
3 Д штампач

1
1
2
1
2
1

28,426.00
14,454.00
31,638.00
54,440.00
22,163.00
348,416.00

28,426.00
14,454.00
63,276.00
54,440.00
44,326.00
348,416.00

9.

10.

Предмет набавке

Коm

Х
Х

Јединична цена Укупна
цена
(без пдв-а)
(без пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
101,177.00
1,416,478.00

укупан износ
без пдв-а
укупан износ са
пдв-ом

2.618.313,00
3.141.975,60
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ПАРТИЈА СМ 1
(рачунарска опрема-Ср.Митровица)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]

Предмет ЈН

1

[2]
„All in one“
рачунар

2

Десктоп
компјутер i3

Кол Гарантн
Произвођач и модел
. и рок
(месеци
)
[3] [4]
[5]
Acer Veriton VZ4860G 23,8”
14 36
AIO

4

Линк ка страници
произвођача

Prilog

36

процесор

Intel I3-9100F

Prilog

36

РАМ
меморија
матична
плоча
графичка
карта
хард
диск
1
хард
диск
2
кућиште

Kingston 8GB
DDR4 2400
Asus H310M-R

Prilog

[6]

Prilog

Asus GF710
1GB DDR5
Toshiba 1TB
SATA3

Prilog

/

/

IG MAX Midi
tower

Prilog

Prilog

напајање IG MAX 560W
хлађење
Intel ventilator
процесор
а
Dell Latitude 3590
Kyocera Ecosys P2040DN

Prilog
Prilog

3
4

Лаптоп рачунар
Ласерски
штампач црно
бели

1
2

24
24

5

1

24

Kyocera TaskAlfa 5053ci +
TK-8515CKMY + CB-7110M
Metal Cabinet

Prilog

6

Мултифункциона
лни колор
штампач МФП
А3 са додатном
опремом
Ламинатор А3

1

24

Prilog

7

Ламинатор А4

1

24

8

Скенер у боји А4

2

12

RDC A3 LAMINATOR 2800
Docuseal
RDC A4 LAMINATOR 1800
Docuseal
Epson DS-310 A4

Prilog
Prilog

Prilog
https://www.epson.rs/products/
scanners/business-

30

9
1
0

Скенер у боји А3
Мрежни уређај

1
2

24
24

Mustek A3 F2400N
D-link DIR-3060 EXO Wireless
Cloud AC3000 Smart Mesh
Gigabit router

1
1

3 Д штампач

1

24

CreatBot DX – Dual Extruders

•
•
•
•
•
•

scanners/workforce-ds310#specifications
Prilog
https://eu.dlink.com/uk/en//media/consumer_products/dir/dir3060/datasheet/dir_3060_datasheet_r
eva1_eu_en.pdf

Prilog

Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке:20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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П О Н У Д А

ОБРАЗАЦ 12- СМ 2

БРОЈ __2906/SM2____ датум _29.06.2020.____ (број и датум попуњава
понуђач)
ПАРТИЈА СМ 2
(мултимедијална и аудио визуелна опрема-Ср.Митровица)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9.

10.

Предмет набавке
[2]
Пројектор и платно
Пројектор за амфитеатар
Додатно платно (покретна преносна
табла)
Интерактивна табла
Видео камера
Бежични микрофон
Комплет додатне опреме за озвучење
Електрични клавир
Ксилофон
Мали перкусиони сет за децу

Коm
[3]
1
1
1
3
2
3
1
2
6
1
Х
Х

Јединична цена Укупна
цена
(без пдв-а)
(без пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
72,408.00
72,408.00
253,691.00
253,691.00
303,019.00
303,019.00
92,844.00
98,834.00
25,112.00
356,967.00
63,900.00
3,165.00
7,196.00
укупан износ
без пдв-а
укупан износ
са пдв-ом

278,532.00
197,668.00
75,336.00
356,967.00
127,800.00
18,990.00
7,196.00
1.691.607,00
2.029.928,40
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ПАРТИЈА СМ 2
(мултимедијална и аудио-визуелна опрема-Ср.Митровица)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]
1

Предмет Кол Гарант Произвођач и модел
ЈН
. ни рок
(месец
и)
[2]
[3] [4]
[5]
Пројектор 1 24
Benq MW535 + Vega WS
и платно
S 200

Линк ка страници произвођача

[6]

Prilog +
https://www.vega.si/Leaflets_ENG/engPROJECTION_SCREENS.pdf
Prilog +
https://www.epson.co.uk/products/projecto
rs/installation/eb-l510u-#specifications

1

60

Epson EB-L510

1

12

AVstumpfl Vario 32

https://avstumpfl.com/fileadmin/user_uploa
d/downloads/en/screens/vario/variobrochure.pdf

3

36

IQBoard IR92ˇ

Prilog

2

24

3

24

6

Бежични
микрофон

GoPro CHDHZ-103 +
rechargeable battery+
tripod
AKG C555L

Prilog

5

Пројектор
за
амфитеат
ар
Додатно
платно
(покретна
преносна
табла)
Интеракт
ивна
табла
Видео
камера

Комплет
додатне
опреме за
озвучење

1

24

2

3

4

7

24

Wi fi
микроф
он
систем
1
ручни

LD SYSTEMS
ECO 2X2 HHD

LD SYSTEMS

https://www.akg.com/on/demandware.stati
c/-/SitesmasterCatalog_Harman/default/dw6073217
8/pdfs/AKG_C555L_Manual.pdf

https://www.ld-systems.com/en/solutions/djmusician/wireless-systems-microphones/wirelesssystems/wireless-systems-withhandheld/4814/eco-2x2-hhd-2#detailspecifications
https://www.ld-systems.com/en/solutions/dj-

33

Електрич
ни клавир
Ксилофон
Мали
перкусио
ни сет за
децу

8
9
10

•
•
•
•
•
•

микроф
он 1

ECO 2X2 HHD

двостру
ки
пријемн
ик

LD SYSTEMS
ECO 2X2 HHD

Wi fi
микроф
он
систем
2
ручни
микроф
он 2

LD SYSTEMS
LDWS100ML

трансми
тер
рисивер
миксета

LDWSECO16BP

LD SYSTEMS
ECO 2X2 HHD

LDWSECO16R
Yamaha EMX
5014c mixer
Yamaha C115V

2

24

звучниц
и
CDP-S100

6
1

24
24

Flight FX-15
Stagg CPK-01

musician/wireless-systems-microphones/wirelesssystems/wireless-systems-withhandheld/4814/eco-2x2-hhd-2#detailspecifications
https://www.ld-systems.com/en/solutions/djmusician/wireless-systems-microphones/wirelesssystems/wireless-systems-withhandheld/4814/eco-2x2-hhd-2#detailspecifications
https://www.ld-systems.com/en/solutions/djmusician/wireless-systemsmicrophones/accessories-for-wirelesssystems/4723/ws-100-ml#detail-specifications
https://www.ld-systems.com/en/solutions/djmusician/wireless-systems-microphones/wirelesssystems/wireless-systems-withhandheld/4814/eco-2x2-hhd-2#detailspecifications
Prilog
Prilog
https://usa.yamaha.com/files/download/other_as
sets/1/1103481/EMX5014C_datasheet.pdf
https://jp.yamaha.com/files/download/other_asse
ts/7/335147/c112v_en_om_e0.pdf

Prilog
Prilog
https://www.staggmusic.com/en/produc
ts/view/CPK1

Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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ОБРАЗАЦ 12- СМ 3

П О Н У Д А
БРОЈ ___2906/SM3_____ датум _29.06.2020.____ (број и датум попуњава
понуђач)
ПАРТИЈА СМ 3
(дидактичка опрема-Ср.Митровица)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

10.

Предмет набавке
[2]
Елиптични тренажер
Спортски сат са додатком
Спортски сат
Дидактички опрема- креативне коцке
Дидактички опрема-базна подлога за
креативне коцке
Дидактички
робот за предшколско
образовање1
Монтесори
сет-за
педагогију
и
психологију

Коm

Јединична цена Укупна
цена
(без пдв-а)
(без пдв-а)

[3]
1
1
1
10
10

[4]
46,905.00
35,311.00
38,419.00
2,517.00
430.00

[5=(3x4)]
46,905.00
35,311.00
38,419.00
25,170.00
4,300.00

1

5,472.00

5,472.00

2

131,647.00

263,294.00

Х

укупан износ
без пдв-а

Х

укупан износ са
пдв-ом

418.871,00
502.645,20
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ПАРТИЈА СМ 3
(дидактичка опрема-Ср.Митровица)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр
[1]
1
2

Предмет ЈН
[2]
Елиптични
тренажер
Спортски сат
са додатком

Кол. Гарантни Произвођач и модел
рок
(месеци)
[3]
[4]
[5]
Kettler Rivo 4
1 24
1

24

Спортски сат

1

24

Дидактички
опремакреативне
коцке
Дидактички
опрема-базна
подлога за
креативне
коцке
Дидактички
робот за
предшколско
образовање1
Монтесори
сет-за
педагогију и
психологију

10

5

6

7

•
•
•
•
•
•

Prilog

[6]

Suunto Spartan Sport
Wrist HR All sportski
sat

https://www.suunto.com/Products/sportswatches/suunto-spartan-sport-wrist-hr/SuuntoSpartan-Sport-Wrist-HR-All-Black/

24

Lego kreativne kocke

https://www.lego.com/en-gb/product/legomedium-creative-brick-box-10696

10

24

Lego bazna podloga za
kreativne kocke

https://www.lego.com/engb/product/green-baseplate-10700

1

24

Bluebot robot za
predškolsko obrazovanje

Prilog

2

12

Montesori set za
pedagogiju i psihologiju

Prilog

3
4

Линк ка страници произвођача

Suunto Spartan Sport
Whr Baro Amber

https://www.suunto.com/Products/sportswatches/suunto-spartan-sport-wrist-hrbaro/suunto-spartan-sport-wrist-hr-baro-amber/

Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш-одсек
Пирот

ОБРАЗАЦ 12- ПИ 1

П О Н У Д А
БРОЈ ___2906/PI1_______ датум __29.06.2020._____ (број и датум попуњава
понуђач)

ПАРТИЈА ПИ 1
(рачунарска опрема-Пирот)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Предмет набавке

Коm

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
57,877.00
1,157,540.00

[2]
Десктоп компјутери са монитором

[3]
20

Таблет рачунари
Интерактивни ЛЕД дисплеј 75“
4К Камкордер
ДСЛР камера са оптичким зумом
Звучни систем за амфитеатар са додатном
опремом
Мобилна опрема за симултано превођење

20
2
1
1
2

35,154.00
375,311.00
481,945.00
363,660.00
379,697.00

703,080.00
750,622.00
481,945.00
363,660.00
759,394.00

2
Х

197,532.00
укупан износ
без пдв-а

395,064.00
4.611.305,00

Х

укупан износ
са пдв-ом

5.533.566,00
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ПАРТИЈА ПИ 1
(рачунарска опрема-Пирот)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]
1

Предмет ЈН

[2]
Десктоп
компјутер са
монитором

Кол. Гаран
Произвођач и модел
тни
рок
(месе
ци)
[3] [4]
[5]
Intel 3-9100F
20 36
процесор

36

2

3

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

РАМ
меморија

Kingston 8GB DDR4 2400MHz

Prilog

матична
плоча

Asus H310M-R

Prilog

графичка
карта

Asus GF710 1GB DDR5

Prilog

хард диск
1

Toshiba 1TB HDD SATA3

Prilog

хард диск
2

/

Prilog

кућиште

IG MAX Midi tower

Prilog

напајање

IG MAX 560W

Prilog

хлађење
процесора

Intel hladnjak

Prilog

монитор

Benq BL2283

Prilog

Таблет
рачунари

20

24

Huawei MediaPad M5 + M Pen Lite Stylus

Интерактивни
ЛЕД дисплеј
75“

https://consumer.huawei.com/en/tablets/mediapadt5/specs/
Olovka
https://consumer.huawei.com/en/tablets/mediapad-m5lite/

1

12

IQ Board Touch L 75”

Prilog

38

4К Камкордер

1

24

Panasonic AG-UX90 + Manfrotto MVK500am

ДСЛР камера
са оптичким
зумом

https://proav.panasonic.net/en/download/brochure/pdf/agux90e.pdf
https://www.manfrotto.com/global/tripod-with-fluidvideo-head-lightweight-with-side-lock-mvk500am/

1

24

Prilog

Озвучење за
амфитеатар

Nikon NIKON D7500 SET 18-140MM VR AF-S DX
Manfrotto MK055XPRO3-3W
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
Nikon SB700
Baterija EN-EL15a

2

24

звучници
“all in one”

Proel FREEPASS8USB

https://www.proel.com/index.php?route=product/
product&product_id=15816

24

миксета

Proel FREEPASS8USB

https://www.proel.com/index.php?route=product/
product&product_id=15816

засебна.миксе
та

Mackie Mix12FX

https://mackie.com/products/mix-series-compactmixers

активни
звучници

JBL EON 615

https://jblpro.com/en/products/eon615

појачало

Proel FREEPASS8USB

https://www.proel.com/index.php?route=product/
product&product_id=15816

AKG WMS40 Mini2 Vocal
Set BD ISM2/3

https://www.akg.com/wms40mini-system.html

AKG WMS40 Mini2 Vocal
Set BD ISM2/3

https://www.akg.com/wms40mini-system.html

предајник

Beyerdynamic TG100 set

https://cms.beyerdynamic.de/fileadmin/editors/do
wnloads/ProfessionalAudio/Catalogue/FLY_TG1
00_16-02_EN_100x210_View.pdf

слушалице

Beyerdynamic TG100 set

https://cms.beyerdynamic.de/fileadmin/editors/do
wnloads/ProfessionalAudio/Catalogue/FLY_TG1
00_16-02_EN_100x210_View.pdf

бубице

Boya BY-M1DM

http://www.boyamic.com/lavaliermicrophones/886.html

4

5

6

безични
микрофон
рисивер

7

Мобилна
опрема за
симултано
превођење





2

24

Yarmee YT200 set za mobilno prevođenje

Prilog

Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
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Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.

Универзитет Црне Горе-Ректорат у име и за рачун Филозофског
факултета у Никшићу
40

ОБРАЗАЦ 12- УЦГ 1
П О Н У Д А
БРОЈ ____2906/UCG1___ датум _29.06.2020.________ (број и датум попуњава
понуђач)

ПАРТИЈА УЦГ 1
(рачунарска опрема-УЦГ)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.

Лаптоп тип 1

2.
3.
4.

Лаптоп тип 1
Рачунар са монитором
Таблет

2
24
12

66,028.00
64,632.00
52,544.00

132,056.00
1,551,168.00
630,528.00

5.
6.
7.
8.
9.

Мултифунционални уређај МФП А4 у боји
Мултифунционални уређај МФП А3 у боји
А3 ламинатор са 4 сета фолија
А4 ламинатор са 2 сета фолија

1
1
1
1

30,239.00
114,558.00
24,708.00
12,563.00
укупан износ без
пдв-а

30,239.00
114,558.00
24,708.00
12,563.00
3.472.980,00

10.

Предмет набавке
[2]

Ком
[3]
10

Х
Х

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
97,716.00
977,160.00

укупан износ са
пдв-ом

4.167.576,00
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ПАРТИЈА УЦГ 1
(рачунарска опрема-УЦГ)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]

Предмет ЈН

[2]
Лаптоп тип 1

Кол. Гаран
Произвођач и модел
тни
рок
(месе
ци)
[3]
[4]
[5]
10
Dell Latitude 3590

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

1
Лаптоп тип 2

2

Dell Latitude 3300

Prilog

процесор

Intel i5-8500

Prilog

РАМ
меморија

4GB RAM

Prilog

матична
плоча

H370

Prilog

графичка
карта

/

/

хард диск
1

500GB HDD

Prilog

хард диск
2

/

/

кућиште

Dell Tower

Prilog

напајање

260W

Prilog

хлађење
процесора

Intel ventilator

Prilog

монитор

/

2

3

Рачунар са
монитором

Таблет

24

12

Apple iPad 10,2

https://www.apple.com/ipad-10.2/specs/

4
42

5

6

7
8

Мултифунциона
лни уређај МФП
А4 у боји
Мултифунциона
лни уређај МФП
А3 у боји
А3 ламинатор са
4 сета фолија

1

Kyocera M5526cdn

Prilog

1

Kyocera M8124cidn

Prilog

1

RDC A3 LAMINATOR 2800
DOCUSEAL

Prilog

А4 ламинатор са
2 сета фолија

1

RDC A4 LAMINATOR 1800
DOCUSEAL

Prilog








Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.
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ОБРАЗАЦ 12- УЦГ 2
П О Н У Д А
БРОЈ ___2906/UCG2____ датум __29.06.2020.___ (број и датум попуњава
понуђач)
ПАРТИЈА УЦГ 2
(мултимедијална и аудио-визуелна опрема-УЦГ)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.
2.
3.
4.
5.
9.

10.

Предмет набавке
[2]
Пројектор
Интерактивна табла
Флипчарт табла
4К Камкордер
Електрични пиано/синтисајзер

Ком
[3]
1
1
2
1
2
Х
Х

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
74,270.00
74,270.00
59,192.00
6,069.00
275,626.00
273,417.00
укупан износ без
пдв-а
укупан износ са
пдв-ом

59,192.00
12,138.00
275,626.00
546,834.00
968.060,00

1.161.672,00
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ПАРТИЈА УЦГ 2
(мултимедијална и аудио-визуелна опрема-УЦГ)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]

Предмет ЈН

Кол. Гаран
Произвођач и модел
тни
рок
(месе
ци)
[3] [4]
[5]
1
Benq MX842UST

[2]
Пројектор

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

1

2

Интерактивна
табла

1

IQBOARD IR92“

Prilog

Флипчарт табла

2

flipčart tabla

Prilog

4К Камкордер

1

Panasonic AG-UX90 + tripod

Електрични
пиано/синтисајзер

2

Yamaha CSP-150

https://proav.panasonic.net/en/download/brochure/pdf/agux90e.pdf
https://www.manfrotto.com/global/tripod-withfluid-video-head-lightweight-with-side-lockmvk500am/
https://europe.yamaha.com/en/products/musical_ins
truments/pianos/clavinova/csp150/specs.html#product-tabs

3

4

5








Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

Потпис понуђача

29.06.2020.

45

ОБРАЗАЦ 12- УЦГ
3
П О Н У Д А
БРОЈ ___2906/UCG3_ датум _29.06.2020___ (број и датум попуњава понуђач)
ПАРТИЈА УЦГ 3
(опрема за образовне потребе-УЦГ)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
бр.
[1]
1.

Предмет набавке
[2]
Монтесори сет опреме

Коm
[3]
2

Јединична цена Укупна цена (без
(без пдв-а)
пдв-а)
[4]
[5=(3x4)]
116,627.00
233,254.00

2.

Сет са аугментативном асистивном дидактичком
опремом

2

88,258.00

176,516.00

3.

Преносни комуникатор

2

138,691.00

277,382.00

4.

Робот за предшколско образовање

1

63,042.00

63,042.00

Х

укупан износ без
пдв-а

9.

10.

Х

укупан износ са
пдв-ом

750.194,00

900.232,80
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ПАРТИЈА УЦГ 3
(опрема за образовне потребе-УЦГ)
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ
Р.бр

[1]
1

Предмет ЈН

Кол. Гаран
Произвођач и модел
тни
рок
(месе
ци)
[3] [4]
[5]
2
12
Montesori set opreme

[2]
Монтесори сет
опреме
Сет са
аугментативном
асистивном
дидактичком
опремом

2

3

Преносни
комуникатор

4

Робот за
предшколско
образовање

2








24

Линк ка страници произвођача

[6]
Prilog

A5 talking photo album, Interactive
wall, Talk time resursi Set sa
augmentativnom asistivnom
didaktičkom opremom

Prilog

2

GoTalk 20+, GoTalk Overlay
Software Prenosni komunikator

Prilog

1

BlueBot set sa docking stanicom

Prilog

Структура цене:са и без обрачунатог пдв-а.
Квалитет: у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада
предмет набавке.
Рок испоруке: до 20.09.2020.
Валута плаћања:у року до 45 дана од дана пријема робе.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања
У цену су урачунати сви трошкови понуђача.
Датум:

29.06.2020
_______________________

Потпис понуђача

________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА - Висока
школа струковних студија за образовање васпитача
Нови Сад

Закључен између:

УГОВОР

1. Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад, улица Петра
Драпшина 8 , ПИБ: 100451094. матични број: 08066965; број рачуна: 840-1598666-04;
840-1598660-22 који се води код Управе за трезор,телефон:021/ 451-683, телефакс
021/452-063 електронска пошта:vsovinfo@gmail.com, коjу заступа директор др Бојан
Милошевић (у даљем тексту: Купац) и
2. ..............................................................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
Број: ЈНОП KEY 1/20
Број и датум одлуке о додели уговора:.................................. која је донесена на основу
понуде изабраног понуђача бр. _________ од________________ која је достављена
(попуњава понуђач)
Са
подизвођачем/
подизвођачима

Са заједничким
понуђачем/
48

понуђачима

Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја ___________________________ опреме (биће
преузето из понуде), намењене реализацији пројекта ЕРАСМУС+(назив на енглеском:
KEEP EDUCATION YOURSELF); број пројекта je:acronym: KEY, reference number:
598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, building on Grant agreement number:
2018-3537/001-001 (hereinafter referred to as: GA) која се уговара након заједнички
спроведене јавне набавке по позиву објављеном на Порталу УЈН Порталу: javnenabavke.com и на сајту Купца и избора најповољније понуде.
Горе поменути отворени поступак Јавне набавке је за своје и потребе других учесника у
поступку спровела Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови
Сад, под бројем ЈНОП KEY 1/20.
Понуда Добављача заведена под бројем __________ од ________ (попуњава Купац) и
техничка спецификација из Конкурсне документације чине саставни део овог уговора.
Уговорне стране утврђују да ће део уговорне обавезе Добављач поверити на извршење
подизвођачу, по позицији у јавној набавци и у проценту вредности уговора јавне набавке
а у свему у складу са подацима из понуде, наведеним у обрасцу бр.4. конкурсне
документације
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да је цена добара из члана 1. Уговора износи укупно
______________________
динара
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
_________________________, са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних
цена из понуде Добављач бр. _____ од _________________године (попуњава Добављач).
Уговорена цена по јединачној вредности добра је фиксна и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Цена обухвата и све остале зависне трошкове Добављача.
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Члан 3.
Добављач се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун
са ценом добара без пдв-а, са исказаним пдв-ом и укупан износ набавке са пдв-ом.
На основу предрачуна купац ће извршити ослобађање од пдв-а у надлежном министарству.
Потписан и оверен образац потврде о пореском ослобађању (ППО-ПДВ) Купац ће
доставити Добављачу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без пдв-а, са
напоменом да је опрема ослобођена од пдв-а у складу са ППО-ПДВ обрасцем.
Члан 4.
Добављач се обавезује да у року до 20.09.2020.године, испоручи опрему на адресу Петра
Драпшина бр.8. у Новом Саду.
Добављач је обавезан да опрему испоручи у оригиналном, неотвореном паковању.
Испорука опреме подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Добављач је обавезан да купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима
и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.
Добављач је обавезан да Купца у писаној форми обавести одмах, а најкасније 48 сати
након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да
разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока.
Члан 5.
Купац се обавезује да, за извршење обавеза из члана 2. овог уговора, исплати Добављачу
средства у укупном износу од ______________________ динара без ПДВ-а, у року до
45
дана од пријема опреме.
Купац се обавезује да преузме опрему по техничкој спецификацији предвиђеној
Конкурсном документацијом односно у прихваћеној понуди Добављача.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују
овлашћена лица Купца и Добављача.
Евентуалне приговоре на квалитет и количину добара, Купац је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 8 дана од преузимања.
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема добара
утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака који се нису могли
открити редовним прегледом приликом испоруке, овлашћено је да о томе писаним
путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева нову испоруку
исправних добара уговореног квалитета и захтеваних техничко-функционалних
карактеристика, најкасније у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана достављања
писаног захтева Добављачу, а добра која су била предмет пријема или употребе одмах
врати Добављачу.
Члан 6.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Купца.
Члан 7.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
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У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику испоруке опреме, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Добављач падне у доцњу са извршењем уговора, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Уколико Добављач не испоручи опрему која је предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Купцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од
вредности Уговореног посла.
Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Добављача,
умањењем износа наведеног у окончаној испоруци.
Члан 9.
За свако одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року
Добављач мора имати писмену сагласност купца.
Члан 10.
Уговорне стране утврђују као неспорно да је Добављач приликом потписивања овог
уговора предао Купцу соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза , са
роком важности 30 календарских дана дужим од понуђеног рока за испоруку робе.
Купац ће једнострано раскинути уговор и реализовати соло меницу за добро извршење
посла, уколико Добављач не испуни обавезу по овом Уговору, односно по својој
понуди везаној за Конкурсну документацију и техничку спецификацију предметне
јавне набавке, а које чине саставни део овог Уговора.У случају наступања услова за
продужење рока завршетка испоруке опреме, Добављач је у обавези да продужи
важење соло менице.
У случају истека рока важења соло менице док је испорука опреме која је предмет овог
уговора у току, Добављач је дужан да о свом трошку продужи рок важења соло
менице.
Члан 11.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и понуди
Продавца број _______ од __________ 2020. године на основу које се сачињава овај
Уговор.
Гарантни рок се рачуна почев од дана примопредаје добара.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок
тј. гарантни рок се продужава за период мировања добара.
Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје добара који су предмет овог
уговора, записнички преда Купцу све гарантне листове за уграђене материјале и
опрему, као и упутства за руковање.
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Члан 12.
У гарантном року Добављач се обавезује да одмах започне са поправком или
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, а најкасније у року од два
дана од пријема опреме од Купца.
Продавац преузима неисправна добра и враћа их поправљене односно замењене на
адресу Петра Драпшина 8, у Н.Саду.
Сви трошкови транспорта, поправке и замене неисправних добара иду на терет
Добављача.
Уколико Добављач у року од два дана од пријема обавештења не приступи поправци
односно замени неисправних добара, Купац има право да сам отклони недостатаке или
да овај посао повери трећем лицу о трошку Добављача.
Добављач је дужан да приложи соло меницу за отклањање грешака у гарантном року
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Соло меница за
отклањање грешака у гарантом року мора бити издата у висини 10% од укупне
вредности уговора без пдв-а и која ће важити 5 дана дуже од најдужег гарантног рока у
партији.
Члан 13.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Купца, отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет уграђених материјала
и опреме, а који нису настали неправилном употребом добара, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Члан 14.
Купац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
− уколико Добављач касни са испоруком добара дуже од 7 (седам) календарских дана,
а о узроцима не обавести Купца,
− уколико Добављач не испоручи добра у складу са техничком спецификацијом из
Конкурсне документације и понудом на основу које је сачињен овај уговор ;
− уколико Добављач не испоручи добра одговарајућег квалитета ;
− у случају недостатка средстава за његову реализацију.
−
Члан.15
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 8 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
Члан 16.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да за сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
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Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих 2 (два) припадају Купцу,
а 2 (два) Добављачу.
ЗА КУПЦА:

ЗА ДОБАВЉАЧА:

др Бојан Милошевић
Напомене: Овај модел уговора је генерички и важи за све партије овог наручиоца у
предметној заједничкој јавној набавци.Наручилац ће потписивати овај уговор за сваким
изабраним понуђачем за појединачну партију
Модел уговорa попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име
групе понуђача потписати уговор.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА - Висока школа струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
Закључен између:

УГОВОР

1. Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац, улица
Омладински трг 1 , ПИБ: 1000913781. Матични број: 0838830 Број рачуна: 840-2866672 који се води код Управе за трезор,телефон:013/ 833-420, телефакс 013/832-517
електронска пошта: vsvasdirektor@hemo.net, коју заступа директорица Јелена Пртљага
(у даљем тексту: Купац) и
2. ..............................................................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
Број: ЈНОП KEY 1/20
Број и датум одлуке о додели уговора:.................................. која је донесена на основу
понуде изабраног понуђача бр. _________ од ________________ која је достављена
(попуњава понуђач)
Са
подизвођачем/
подизвођачима
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Са заједничким
понуђачем/
понуђачима

Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја ___________________________ опреме (биће
преузето из понуде), намењене реализацији пројекта ЕРАСМУС+(назив на енглеском:
KEEP EDUCATION YOURSELF); број пројекта je: acronym: KEY, reference number:
598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, building on Grant agreement number:
2018-3537/001-001 (hereinafter referred to as: GA) која се уговара након заједнички
спроведене јавне набавке попозиву објављеном на Порталу УЈН Порталу: javnenabavke.com и на сајту Купца и избора најповољније понуде.
Горепоменути отворени поступак Јавне набавке је за своје и потребе других учесника у
поступку спровела Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови
Сад, под бројем ЈНОП KEY 1/20.
Понуда Добављача заведена под бројем __________ од ________ (попуњава Купац) и
техничка спецификација из Конкурсне документације чине саставни део овог уговора.
Уговорне стране утврђују да ће део уговорне обавезе Добављач поверити на извршење
подизвођачу, по позицији у јавној набавци и у проценту вредности уговора јавне набавке
а у свему у складу са подацима из понуде, наведеним у обрасцу бр.4. конкурсне
документације
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да је цена добара из члана 1. Уговора износи укупно
______________________
динара
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
_________________________, са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних
цена из понуде Добављач бр. _____ од _________________године (попуњава Добављач).
Уговорена цена по јединачној вредности добра је фиксна и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
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трошкове Добављача.

Цена обухвата и све остале зависне

Члан 3.
Добављач се обавезује да Купцу, одмах попотписивању овог Уговора, достави предрачун
са ценом добара без пдв-а, са исказаним пдв-ом и укупан износ набавке са пдв-ом.
На основу предрачуна купац ће извршити ослобађање од пдв-а у надлежном министарству.
Потписан и оверен образац потврде о пореском ослобађању (ППО-ПДВ) Купац ће
доставити Добављачу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без пдв-а, са
напоменеом да је опрема ослобођена од пдв-а у складу са ППО-ПДВ обрасцем.
Члан 4.
Добављач се обавезује да у року до 20.09.2020.године, испоручи опрему на адресу
Омладински трг бр.1. у Вршцу.
Добављач је обавезан да опрему испоручи у оригиналном, неотвореном паковању.
Испорука опреме подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Добављач је обавезан да купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима
и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.
Добављач је обавезан да Купца у писаној форми обавести одмах, а најкасније 48 сати
након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да
разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока.
Члан 5.
Купац се обавезује да, за извршење обавеза из члана 2. овог уговора, исплати Добављачу
средства у укупном износу од ______________________ динара без ПДВ-а, у року до
45
дана од пријема опреме.
Купац се обавезује да преузме опрему по техничкој спецификацији предвиђеној
Конкурсном документацијом односно у прихваћеној понуди Добављача.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују
овлашћена лица Купца и Добављача.
Евентуалне приговоре на квалитет и количину добара, Купац је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 8 дана од преузимања.
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема добара
утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака који се нису могли
открити редовним прегледом приликом испоруке, овлашћено је да о томе писаним
путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева нову испоруку
исправних добара уговореног квалитета и захтеваних техничко-функционалних
карактеристика, најкасније у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана достављања
писаног захтева Добављачу, а добра која су била предмет пријема или употребе одмах
врати Добављачу.
Члан 6.
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Утврђени рокови су фиксни и не могу се
мењати без сагласности Купца.
Члан 7.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику испоруке опреме, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.

Ако Добављач падне у доцњу са извршењем уговора, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Уколико Добављач не испоручи опрему која је предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Купцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од
вредности Уговореног посла.
Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Добављача,
умањењем износа наведеног у окончаној испоруци.
Члан 9.
За свако одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року
Добављач мора имати писмену сагласност купца.
Члан 10.
Уговорне стране утврђују као неспорно да је Добављач приликом потписивања овог
уговора предао Купцу соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза , са
роком важности 30 календарских дана дужим од понуђеног рока за испоруку робе.
Купац ће једнострано раскинути уговор и реализовати соло меницу за добро извршење
посла, уколико Добављач не испуни обавезу по овом Уговору, односно по својој
понуди везаној за Конкурсну документацију и техничку спецификацију предметне
јавне набавке, а које чине саставни део овог Уговора.У случају наступања услова за
продужење рока завршетка испоруке опреме, Добављач је у обавези да продужи
важење соло менице.
У случају истека рока важења соло менице док је испорука опреме која је предмет овог
уговора у току, Добављач је дужан да о свом трошку продужи рок важења соло
менице.
Члан 11.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и понуди
Продавца број _______ од __________ 2020. године на основу које се сачињава овај
Уговор.
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Гарантни рок се рачуна почев од дана
примопредаје добара.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок
тј. гарантни рок се продужава за период мировања добара.
Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје добара који су предмет овог
уговора, записнички преда Купцу све гарантне листове за уграђене материјале и
опрему, као и упутства за руковање.
Члан 12.
У гарантном року Добављач се обавезује да одмах започне са поправком или
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, а најкасније у року од два
дана од пријема опреме од Купца.

Продавац преузима неисправна добра и враћа их као поправљена односно замењена на
адресу Омладински трг 1, у Вршцу.
Сви трошкови транспорта, поправке и замене неисправних добара иду на терет
Добављача.
Уколико Добављач у року од два дана од пријема обавештења не приступи поправци
односно замени неисправних добара, Купац има право да сам отклони недостатаке или
да овај посао повери трећем лицу о трошку Добављача.
Добављач је дужан да приложи соло меницу за отклањање грешака у гарантном року
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Соло меница за
отклањање грешака у гарантом року мора бити издата у висини 10% од укупне
вредности уговора без пдв-а и која ће важити 5 дана дуже од најдужег гарантног рока у
партији.
Члан 13.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Купца, отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет уграђених материјала
и опреме,а који нису настали неправилном употребом добара, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Члан 14.
Купац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
− уколико Добављач касни са испоруком добара дуже од 7 (седам) календарских дана,
а о узроцима не обавести Купца,
− уколико Добављач не испоручи добра у складу са техничком спецификацијом из
Конкурсне документације и понудом на основу које је сачињен овај уговор ;
− уколико Добављач не испоручи добра одговарајућег квалитета ;
− у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 15.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 8 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
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Члан
16.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да за сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву.
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих 2 (два) припадају Купцу,
а 2 (два) Добављачу.
ЗА КУПЦА:

ЗА ДОБАВЉАЧА:

др Јелена Пртљага

Напомене: Овај модел уговора је генерички и важи за све партије овог наручиоца у
предметној заједничкој јавној набавци.Наручилац ће потписивати овај уговор за сваким
изабраним понуђачем за појединачну партију.
Модел уговорa попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име
групе понуђача потписати уговор.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –Академија васпитачко-медицинских
струковних студија Крушевац
УГОВОР
Закључен између:
1. Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, улица Балканска
бр. 18 , ПИБ: 111540278. Матични број: 17922076; Број рачуна: 840-2137660-12 који се
води код Управе за трезор, телефон:037/ 439-754;:ел.пошта, info@vaspks.edu.rs, коju
заступа председница Академије Зорица Дуковић (у даљем тексту: Купац) и
2. ..............................................................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
Број: ЈНОП KEY 1/20
Број и датум одлуке о додели уговора:.................................. која је донесена на основу
понуде изабраног понуђача бр. _________ од ________________ која је достављена
(попуњава понуђач)
Са
подизвођачем/
подизвођачима
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Са заједничким
понуђачем/
понуђачима

Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја ___________________________ опреме (биће
преузето из понуде), намењене реализацији пројекта ЕРАСМУС+(назив на енглеском:
KEEP EDUCATION YOURSELF); број пројекта je: acronym: KEY, reference number:
598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, building on Grant agreement number:
2018-3537/001-001 (hereinafter referred to as: GA) која се уговара након заједнички
спроведене јавне набавке попозиву објављеном на Порталу УЈН Порталу: javnenabavke.com и на сајту Купца и избора најповољније понуде.
Горепоменути отворени поступак Јавне набавке је за своје и потребе других учесника у
поступку спровела Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови
Сад, под бројем ЈНОП KEY 1/20.
Понуда Добављача заведена под бројем __________ од ________ (попуњава Купац) и
техничка спецификација из Конкурсне документације чине саставни део овог уговора.
Уговорне стране утврђују да ће део уговорне обавезе Добављач поверити на извршење
подизвођачу, по позицији у јавној набавци и у проценту вредности уговора јавне набавке
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а у свему у складу са подацима из
понуде, наведеним у обрасцу бр.4. конкурсне документације
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да је цена добара из члана 1. Уговора износи укупно
______________________
динара
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
_________________________, са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних
цена из понуде Добављач бр. _____ од _________________године (попуњава Добављач).
Уговорена цена по јединачној вредности добра је фиксна и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Цена обухвата и све остале зависне трошкове Добављача.
Члан 3.
Добављач се обавезује да Купцу, одмах попотписивању овог Уговора, достави предрачун
са ценом добара без пдв-а, са исказаним пдв-ом и укупан износ набавке са пдв-ом.

На основу предрачуна купац ће извршити ослобађање од пдв-а у надлежном министарству.
Потписан и оверен образац потврде о пореском ослобађању (ППО-ПДВ) Купац ће
доставити Добављачу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без пдв-а, са
напоменеом да је опрема ослобођена од пдв-а у складу са ППО-ПДВ обрасцем.
Члан 4.
Добављач се обавезује да у року до 20.09.2020.године, испоручи опрему на адресу
Ћирила и Методија бр.22. у Крушевцу.
Добављач је обавезан да опрему испоручи у оригиналном, неотвореном паковању.
Испорука опреме подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Добављач је обавезан да купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима
и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.
Добављач је обавезан да Купца у писаној форми обавести одмах, а најкасније 48 сати
након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да
разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока.
Члан 5.
Купац се обавезује да, за извршење обавеза из члана 2. овог уговора, исплати Добављачу
средства у укупном износу од ______________________ динара без ПДВ-а, у року до
45
дана од пријема опреме.
Купац се обавезује да преузме опрему по техничкој спецификацији предвиђеној
Конкурсном документацијом односно у прихваћеној понуди Добављача.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују
овлашћена лица Купца и Добављача.
Евентуалне приговоре на квалитет и количину добара, Купац је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 8 дана од преузимања.
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема добара
утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака који се нису могли
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открити редовним прегледом приликом
испоруке, овлашћено је да о томе писаним путем у даљем року од 8
(осам) дана обавести Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног
квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од
30 (тридесет) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра
која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу.
Члан 6.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Купца.
Члан 7.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику испоруке опреме, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.

Ако Добављач падне у доцњу са извршењем уговора, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Уколико Добављач не испоручи опрему која је предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Купцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од
вредности Уговореног посла.
Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Добављача,
умањењем износа наведеног у окончаној испоруци.
Члан 9.
За свако одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року
Добављач мора имати писмену сагласност купца.
Члан 10.
Уговорне стране утврђују као неспорно да је Добављач приликом потписивања овог
уговора предао Купцу соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза , са
роком важности 30 календарских дана дужим од понуђеног рока за испоруку робе.
Купац ће једнострано раскинути уговор и реализовати соло меницу за добро извршење
посла, уколико Добављач не испуни обавезу по овом Уговору, односно по својој
понуди везаној за Конкурсну документацију и техничку спецификацију предметне
јавне набавке,
а које чине саставни део овог Уговора.У случају наступања услова за продужење рока
завршетка испоруке опреме, Добављач је у обавези да продужи важење соло менице.
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У случају истека рока важења соло
менице док је испорука опреме која је предмет овог уговора у току,
Добављач је дужан да о свом трошку продужи рок важења соло менице.
Члан 11.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и понуди
Продавца број _______ од __________ 2020. године на основу које се сачињава овај
Уговор.
Гарантни рок се рачуна почев од дана примопредаје добара.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок
тј. гарантни рок се продужава за период мировања добара.
Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје добара који су предмет овог
уговора, записнички преда Купцу све гарантне листове за уграђене материјале и
опрему, као и упутства за руковање.
Члан 12.
У гарантном року Добављач се обавезује да одмах започне са поправком или
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, а најкасније у року од два
дана од пријема опреме од Купца.

Продавац преузима неисправна добра и враћа их као поправљена односно замењена на
адресу Ћирила и Методија бр.22. у Крушевцу.
Сви трошкови транспорта, поправке и замене неисправних добара иду на терет
Добављача.
Уколико Добављач у року од два дана од пријема обавештења не приступи поправци
односно замени неисправних добара, Купац има право да сам отклони недостатаке или
да овај посао повери трећем лицу о трошку Добављача.
Добављач је дужан да приложи соло меницу за отклањање грешака у гарантном року
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Соло меница за
отклањање грешака у гарантом року мора бити издата у висини 10% од укупне
вредности уговора без пдв-а и која ће важити 5 дана дуже од најдужег гарантног рока у
партији.
Члан 13.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Купца, отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет уграђених материјала
и опреме,а који нису настали неправилном употребом добара, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Члан 14.
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Купац има право на једнострани раскид
Уговора у следећим случајевима:
− уколико Добављач касни са испоруком добара дуже од 7 (седам) календарских дана,
а о узроцима не обавести Купца,
− уколико Добављач не испоручи добра у складу са техничком спецификацијом из
Конкурсне документације и понудом на основу које је сачињен овај уговор ;
− уколико Добављач не испоручи добра одговарајућег квалитета ;
− у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 15.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 8 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
Члан 16.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да за сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих 2 (два) припадају Купцу,
а 2 (два) Добављачу.
ЗА КУПЦА:

ЗА ДОБАВЉАЧА:

др Зорица Дуковић

Напомене: Овај модел уговора је генерички и важи за све партије овог наручиоца у
предметној заједничкој јавној набавци.Наручилац ће потписивати овај уговор за сваким
изабраним понуђачем за појединачну партију
Модел уговорa попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име
групе понуђача потписати уговор.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА - Висока школа струковних студија за
образовање васпитача и пословних информатичара „Сирмијум“
Сремска Митровица
УГОВОР

Закључен између:
1. Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Сремска Митровица,, улица Змај Јовина бр.29, ПИБ: 100789948. Матични број: 08015813; број
рачуна: 840-62494760-75 који се води код Управе за трезор; телефон:022/ 621-864, електронска
пошта:, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs кога заступа директорица Гордана Мијаиловић (у даљем
тексту: Купац) и
2. ..............................................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
у даљем тексту: Добављач),
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Основ уговора:
Број: ЈНОП KEY 1/20
Број и датум одлуке о додели уговора:.................................. која је донесена на основу
понуде изабраног понуђача бр. _________ од ________________ која је достављена
(попуњава понуђач)

Са
подизвођачем/
подизвођачима

Са заједничким
понуђачем/
понуђачима

Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја ___________________________ опреме (биће преузето из
понуде), намењене реализацији пројекта ЕРАСМУС+(назив на енглеском: KEEP EDUCATION
YOURSELF); број пројекта je: acronym: KEY, reference number: 598977-EPP-1-2018-1-RSEPPKA2-CBHE-JP, building on Grant agreement number: 2018-3537/001-001 (hereinafter
referred to as: GA) која се уговара након заједнички спроведене јавне набавке попозиву
објављеном на Порталу УЈН Порталу: javne-nabavke.com и на сајту Купца и избора
најповољније понуде.
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Горепоменути отворени поступак Јавне
набавке је за своје и потребе других учесника у поступку спровела Висока
школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, под бројем ЈНОП KEY 1/20.
Понуда Добављача заведена под бројем __________ од ________ (попуњава Купац) и техничка
спецификација из Конкурсне документације чине саставни део овог уговора.
Уговорне стране утврђују да ће део уговорне обавезе Добављач поверити на извршење
подизвођачу, по позицији у јавној набавци и у проценту вредности уговора јавне набавке а у
свему у складу са подацима из понуде, наведеним у обрасцу бр.4. конкурсне документације.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да је
цена добара из члана 1. Уговора износи укупно
______________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________________, са
урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Добављач бр. _____ од
_________________године (попуњава Добављач).
Уговорена цена по јединачној вредности добра је фиксна и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Цена обухвата и све остале зависне трошкове Добављача.
Члан 3.
Добављач се обавезује да Купцу, одмах попотписивању овог Уговора, достави предрачун са ценом
добара без пдв-а, са исказаним пдв-ом и укупан износ набавке са пдв-ом.
На основу предрачуна купац ће извршити ослобађање од пдв-а у надлежном министарству.
Потписан и оверен образац потврде о пореском ослобађању (ППО-ПДВ) Купац ће доставити
Добављачу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без пдв-а, са напоменеом да је о
према ослобођена од пдв-а у складу са ППО-ПДВ обрасцем.

Члан 4.
Добављач се обавезује да у року до 20.09.2020.године, испоручи опрему на адресу Змај Јовина
бр.29. у Сремској Митровици.
Добављач је обавезан да опрему испоручи у оригиналном, неотвореном паковању.
Испорука опреме подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне
за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Добављач је обавезан да купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и
случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.
Добављач је обавезан да Купца у писаној форми обавести одмах, а најкасније 48 сати након појаве
непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра евентуалну
могућност продужења уговореног рока.
Члан 5.
Купац се обавезује да, за извршење обавеза из члана 2. овог уговора, исплати Добављачу
средства у укупном износу од ______________________ динара без ПДВ-а, у року до 45 дана
од пријема опреме.
Купац се обавезује да преузме опрему по техничкој спецификацији предвиђеној Конкурсном
документацијом односно у прихваћеној понуди Добављача.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују
овлашћена лица Купца и Добављача.
Евентуалне приговоре на квалитет и количину добара, Купац је дужан да стави одмах, приликом
преузимања опреме, а најкасније у року од 8 дана од преузимања.
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Уколико овлашћено лице Наручиоца у року
од 6 (шест) месеци од дана пријема добара утврди постојање скривених
недостатака истих, односно недостатака који се нису могли открити редовним прегледом
приликом испоруке, овлашћено је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана
обавести Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 30 (тридесет) дана
рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која су била предмет
пријема или употребе одмах врати Добављачу.
Члан 6.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Купца.
Члан 7.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну
писмени споразум.
У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику испоруке опреме, обавезан је да уведе у
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Добављач падне у доцњу са извршењем уговора, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Уколико Добављач не испоручи опрему која је предмет овог уговора у уговореном року, дужан је
да плати Купцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности Уговореног
посла.
Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем
износа наведеног у окончаној испоруци.

Члан 9.
За свако одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року
Добављач мора имати писмену сагласност купца.
Члан 10.
Уговорне стране утврђују као неспорно да је Добављач приликом потписивања овог уговора
предао Купцу соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза , са роком важности 30
календарских дана дужим од понуђеног рока за испоруку робе.
Купац ће једнострано раскинути уговор и реализовати соло меницу за добро извршење посла,
уколико Добављач не испуни обавезу по овом Уговору, односно по својој понуди везаној за
Конкурсну документацију и техничку спецификацију предметне јавне набавке, а које чине
саставни део овог Уговора.У случају наступања услова за продужење рока завршетка испоруке
опреме, Добављач је у обавези да продужи важење соло менице.
У случају истека рока важења соло менице док је испорука опреме која је предмет овог уговора
у току, Добављач је дужан да о свом трошку продужи рок важења соло менице.
Члан 11.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за све
недостатке и дефекте на испорученој опреми.
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Гарантни рок је дефинисан у свему према
Конкурсној документацији и понуди Продавца број _______ од __________
2020. године на основу које се сачињава овај Уговор.
Гарантни рок се рачуна почев од дана примопредаје добара.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок тј.
гарантни рок се продужава за период мировања добара.
Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје добара који су предмет овог уговора,
записнички преда Купцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства
за руковање.
Члан 12.
У гарантном року Добављач се обавезује да одмах започне са поправком или отклањањем
кварова и недостатака на испорученој опреми, а најкасније у року од два дана од пријема
опреме од Купца.
Продавац преузима неисправна добра и враћа их као поправљена, односно замењена на адресу
Змај Јовина бр.29, у Сремској Митровици.
Сви трошкови транспорта, поправке и замене неисправних добара иду на терет Добављача.
Уколико Добављач у року од два дана од пријема обавештења не приступи поправци односно
замени неисправних добара, Купац има право да сам отклони недостатаке или да овај посао
повери трећем лицу о трошку Добављача.
Добављач је дужан да приложи соло меницу за отклањање грешака у гарантном року која ће
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Соло меница за отклањање грешака у
гарантом року мора бити издата у висини 10% од укупне вредности уговора без пдв-а и која ће
важити 5 дана дуже од најдужег гарантног рока у партији.
Члан 13.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Купца, отклони о свом
трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет уграђених материјала и опреме,а
који нису настали неправилном употребом добара, као и сва оштећења проузрокована овим
недостацима.

Члан 14.
Купац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
− уколико Добављач касни са испоруком добара дуже од 7 (седам) календарских дана, а о
узроцима не обавести Купца,
− уколико Добављач не испоручи добра у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне
документације и понудом на основу које је сачињен овај уговор ;
− уколико Добављач не испоручи добра одговарајућег квалитета ;
− у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 15.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 8 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.
Члан 16.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 17.
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Уговорне стране су сагласне да за сва спорна
питања у вези са овим уговором решавају споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сремској Митровици
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих 2 (два) припадају Купцу, а 2 (два)
Добављачу.
ЗА КУПЦА:

ЗА ДОБАВЉАЧА:

др Гордана Мијаиловић
Напомене: Овај модел уговора је генерички и важи за све партије овог наручиоца у
предметној заједничкој јавној набавци.Наручилац ће потписивати овај уговор за сваким
изабраним понуђачем за појединачну партију
Модел уговорa попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем
или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача
потписати уговор.

VII МОДЕЛ УГОВОРА –Академија техничко-васпитачких
струковних студија Ниш-одсек Пирот
УГОВОР
Закључен између:
1. Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш, ул.Генерала Милојка
Лешјанина бр.39 Ниш, Одсек Пирот, улица Ћирила и Методија бр. 29. ПИБ:
111700788. Матични број: 17922530;број рачуна: 840-2146660-75; 840-2111666-06 који
се води код Управе за трезор, телефон:010/345-237 за одсек Пирот, електронска пошта:
vspirot@pakadem.edu.rs, коју заступа В.Д. Председника Академије проф.др. Саша
Николић (у даљем тексту: Купац) и
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2.
..............................................................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
Број: ЈНОП KEY 1/20
Број и датум одлуке о додели уговора:.................................. која је донесена на основу
понуде изабраног понуђача бр. _________ од ________________ која је достављена
(попуњава понуђач)
Са
подизвођачем/
подизвођачима

Са заједничким
понуђачем/
понуђачима
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја ___________________________
опреме (биће преузето из понуде), намењене реализацији пројекта ЕРАСМУС+(назив
на енглеском: KEEP EDUCATION YOURSELF); број пројекта je: acronym: KEY,
reference number: 598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, building on Grant
agreement number: 2018-3537/001-001 (hereinafter referred to as: GA) која се уговара
након заједнички спроведене јавне набавке попозиву објављеном на Порталу УЈН
Порталу: javne-nabavke.com и на сајту Купца и избора најповољније понуде.
Горепоменути отворени поступак Јавне набавке је за своје и потребе других учесника у
поступку спровела Висока школа струковних студија за образовање васпитаче Нови
Сад, под бројем ЈНОП KEY 1/20.
Понуда Добављача заведена под бројем __________ од ________ (попуњава Купац) и
техничка спецификација из Конкурсне документације чине саставни део овог уговора.
Уговорне стране утврђују да ће део уговорне обавезе Добављач поверити на извршење
подизвођачу, по позицији у јавној набавци и у проценту вредности уговора јавне набавке
а у свему у складу са подацима из понуде, наведеним у обрасцу бр.4. конкурсне
документације
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да је цена добара из члана 1. Уговора износи укупно
______________________
динара
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
_________________________, са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних
цена из понуде Добављач бр. _____ од _________________године (попуњава Добављач).
Уговорена цена по јединачној вредности добра је фиксна и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Цена обухвата и све остале зависне трошкове Добављача.

Члан 3.
Добављач се обавезује да Купцу, одмах попотписивању овог Уговора, достави предрачун
са ценом добара без пдв-а, са исказаним пдв-ом и укупан износ набавке са пдв-ом.
На основу предрачуна купац ће извршити ослобађање од пдв-а у надлежном министарству.
Потписан и оверен образац потврде о пореском ослобађању (ППО-ПДВ) Купац ће
доставити Добављачу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без пдв-а, са
напоменеом да је опрема ослобођена од пдв-а у складу са ППО-ПДВ обрасцем.
Члан 4.
Добављач се обавезује да у року до 20.09.2020.године, испоручи опрему на адресу
Ћирила и Методија бр.29. у Пироту.
Добављач је обавезан да опрему испоручи у оригиналном, неотвореном паковању.
Испорука опреме подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
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Добављач је обавезан да купца
благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и
случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.
Добављач је обавезан да Купца у писаној форми обавести одмах, а најкасније 48 сати
након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да
разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока.
Члан 5.
Купац се обавезује да, за извршење обавеза из члана 2. овог уговора, исплати Добављачу
средства у укупном износу од ______________________ динара без ПДВ-а, у року до
45
дана од пријема опреме.
Купац се обавезује да преузме опрему по техничкој спецификацији предвиђеној
Конкурсном документацијом односно у прихваћеној понуди Добављача.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују
овлашћена лица Купца и Добављача.
Евентуалне приговоре на квалитет и количину добара, Купац је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 8 дана од преузимања.
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема добара
утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака који се нису могли
открити редовним прегледом приликом испоруке, овлашћено је да о томе писаним
путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева нову испоруку
исправних добара уговореног квалитета и захтеваних техничко-функционалних
карактеристика, најкасније у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана достављања
писаног захтева Добављачу, а добра која су била предмет пријема или употребе одмах
врати Добављачу.
Члан 6.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Купца.
Члан 7.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.

У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику испоруке опреме, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Добављач падне у доцњу са извршењем уговора, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Уколико Добављач не испоручи опрему која је предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Купцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од
вредности Уговореног посла.
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Наплату уговорне казне Купац ће
извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем износа
наведеног у окончаној испоруци.
Члан 9.
За свако одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року
Добављач мора имати писмену сагласност купца.
Члан 10.
Уговорне стране утврђују као неспорно да је Добављач приликом потписивања овог
уговора предао Купцу соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза , са
роком важности 30 календарских дана дужим од понуђеног рока за испоруку робе.
Купац ће једнострано раскинути уговор и реализовати соло меницу за добро извршење
посла, уколико Добављач не испуни обавезу по овом Уговору, односно по својој
понуди везаној за Конкурсну документацију и техничку спецификацију предметне
јавне набавке, а које чине саставни део овог Уговора.У случају наступања услова за
продужење рока завршетка испоруке опреме, Добављач је у обавези да продужи
важење соло менице.
У случају истека рока важења соло менице док је испорука опреме која је предмет овог
уговора у току, Добављач је дужан да о свом трошку продужи рок важења соло
менице.
Члан 11.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и понуди
Продавца број _______ од __________ 2020. године на основу које се сачињава овај
Уговор.
Гарантни рок се рачуна почев од дана примопредаје добара.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок
тј. гарантни рок се продужава за период мировања добара.
Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје добара који су предмет овог
уговора, записнички преда Купцу све гарантне листове за уграђене материјале и
опрему, као и упутства за руковање.

Члан 12.
У гарантном року Добављач се обавезује да одмах започне са поправком или
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, а најкасније у року од два
дана од пријема опреме од Купца.
Продавац преузима неисправна добра и враћа их као поправљене односно замењен на
адресу Ћирила и Методија бр. 29. у Пироту.
Сви трошкови транспорта, поправке и замене неисправних добара иду на терет
Добављача.
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Уколико Добављач у року од два дана од
пријема обавештења не приступи поправци односно замени
неисправних добара, Купац има право да сам отклони недостатаке или да овај посао
повери трећем лицу о трошку Добављача.
Добављач је дужан да приложи соло меницу за отклањање грешака у гарантном року
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Соло меница за
отклањање грешака у гарантом року мора бити издата у висини 10% од укупне
вредности уговора без пдв-а и која ће важити 5 дана дуже од најдужег гарантног рока у
партији.
Члан 13.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Купца, отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет уграђених материјала
и опреме,а који нису настали неправилном употребом добара, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Члан 14.
Купац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
− уколико Добављач касни са испоруком добара дуже од 7 (седам) календарских дана,
а о узроцима не обавести Купца,
− уколико Добављач не испоручи добра у складу са техничком спецификацијом из
Конкурсне документације и понудом на основу које је сачињен овај уговор ;
− уколико Добављач не испоручи добра одговарајућег квалитета ;
− у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 15.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 8 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
Члан 16.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да за сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих 2 (два) припадају Купцу,
а 2 (два) Добављачу.
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ЗА КУПЦА:

ЗА ДОБАВЉАЧА:

Проф. др Саша Николић

Напомене: Овај модел уговора је генерички и важи за све партије овог наручиоца у
предметној заједничкој јавној набавци.Наручилац ће потписивати овај уговор за сваким
изабраним понуђачем за појединачну партију
Модел уговорa попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име
групе понуђача потписати уговор.

VII МОДЕЛ УГОВОРА – Универзитет Црне Горе -Ректорат у име и
за рачун Филозофског факултета у Никшићу
77

УГОВОР
Закључен између:
1.Универзитет Црне Горе-Ректорат у име и за рачун Филозофског факултета у
Никшићу, улица Данила Бојовића Б.Б , ПИБ: 02016702. Матични број: 02016702; Број
рачуна: 510-102047-31; 510-188-58 који се води код ЦКБ;телефон:069/ 327-211,
електронска пошта: rektorat@ucg.ac.me; ff@ucg.ac.me; који заступа заступа ректор
проф.др Данило Николић (у даљем тексту: Купац) и
2. ..............................................................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
Број: ЈНОП KEY 1/20
Број и датум одлуке о додели уговора:.................................. која је донесена на основу
понуде изабраног понуђача бр. _________ од ________________ која је достављена
(попуњава понуђач)
Са
подизвођачем/
подизвођачима

Са заједничким
понуђачем/
понуђачима
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја ___________________________ опреме (биће
преузето из понуде), намењене реализацији пројекта ЕРАСМУС+(назив на енглеском:
KEEP EDUCATION YOURSELF); број пројекта je: acronym: KEY, reference number:
598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, building on Grant agreement number:
2018-3537/001-001 (hereinafter referred to as: GA) која се уговара након заједнички
спроведене јавне набавке попозиву објављеном на Порталу УЈН Порталу: javnenabavke.com и на сајту Купца и избора најповољније понуде.
Горепоменути отворени поступак Јавне набавке је за своје и у име и за рачун
Универзитета Црне Горе-Филозофски факултет у Никшићу је спровела Висока школа
струковних студија за образовање васпитаче Нови Сад, под бројем ЈНОП KEY 1/20.
Понуда Добављача заведена под бројем __________ од ________ (попуњава Купац) и
техничка спецификација из Конкурсне документације чине саставни део овог уговора.
Уговорне стране утврђују да ће део уговорне обавезе Добављач поверити на извршење
подизвођачу, по позицији у јавној набавци и у проценту вредности уговора јавне набавке
а у свему у складу са подацима из понуде, наведеним у обрасцу бр.4. конкурсне
документације
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да је цена добара из члана 1. Уговора износи укупно
______________________
динара
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
_________________________, са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних
цена из понуде Добављач бр. _____ од _________________године (попуњава Добављач).
Уговорена цена по јединачној вредности добра је фиксна и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Цена обухвата и све остале зависне трошкове Добављача.
Члан 3.
Добављач се обавезује да Купцу, одмах попотписивању овог Уговора, достави предрачун
са ценом добара без пдв-а, са исказаним пдв-ом и укупан износ набавке са пдв-ом.

На основу предрачуна купац ће извршити ослобађање од пдв-а у надлежном министарству.
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Потписан и оверен образац потврде о
пореском ослобађању (ППО-ПДВ) Купац ће доставити Добављачу који
након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без пдв-а, са напоменеом да је опрема
ослобођена од пдв-а у складу са ППО-ПДВ обрасцем.
Члан 4.
Добављач се обавезује да у року до 20.09.2020.године, испоручи опрему на адресу
Данила Бојовића, Б. Б. у Никшићу.
Добављач је обавезан да опрему испоручи у оригиналном, неотвореном паковању.
Испорука опреме подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Добављач је обавезан да купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима
и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.
Добављач је обавезан да Купца у писаној форми обавести одмах, а најкасније 48 сати
након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да
разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока.
Члан 5.
Купац се обавезује да, за извршење обавеза из члана 2. овог уговора, исплати Добављачу
средства у укупном износу од ______________________ динара без ПДВ-а, у року до
45
дана од пријема опреме.
Купац се обавезује да преузме опрему по техничкој спецификацији предвиђеној
Конкурсном документацијом односно у прихваћеној понуди Добављача.
Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују
овлашћена лица Купца и Добављача.
Евентуалне приговоре на квалитет и количину добара, Купац је дужан да стави одмах,
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 8 дана од преузимања.
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема добара
утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака који се нису могли
открити редовним прегледом приликом испоруке, овлашћено је да о томе писаним
путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева нову испоруку
исправних добара уговореног квалитета и захтеваних техничко-функционалних
карактеристика, најкасније у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана достављања
писаног захтева Добављачу, а добра која су била предмет пријема или употребе одмах
врати Добављачу.
Члан 6.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Купца.
Члан 7.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
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У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику испоруке опреме, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Добављач падне у доцњу са извршењем уговора, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Уколико Добављач не испоручи опрему која је предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Купцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од
вредности Уговореног посла.
Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Добављача,
умањењем износа наведеног у окончаној испоруци.
Члан 9.
За свако одступање од испоруке опреме, односно отклањања грешака у гарантном року
Добављач мора имати писмену сагласност купца.
Члан 10.
Уговорне стране утврђују као неспорно да је Добављач приликом потписивања овог
уговора предао Купцу соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза , са
роком важности 30 календарских дана дужим од понуђеног рока за испоруку робе.
Купац ће једнострано раскинути уговор и реализовати соло меницу за добро извршење
посла, уколико Добављач не испуни обавезу по овом Уговору, односно по својој
понуди везаној за Конкурсну документацију и техничку спецификацију предметне
јавне набавке, а које чине саставни део овог Уговора.У случају наступања услова за
продужење рока завршетка испоруке опреме, Добављач је у обавези да продужи
важење соло менице.
У случају истека рока важења соло менице док је испорука опреме која је предмет овог
уговора у току, Добављач је дужан да о свом трошку продужи рок важења соло
менице.
Члан 11.
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је
за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.
Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и понуди
Продавца број _______ од __________ 2020. године на основу које се сачињава овај
Уговор.
Гарантни рок се рачуна почев од дана примопредаје добара.
Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок
тј. гарантни рок се продужава за период мировања добара.
Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје добара који су предмет овог
уговора, записнички преда Купцу све гарантне листове за уграђене материјале и
опрему, као и упутства за руковање.
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Члан 12.
У гарантном року Добављач се обавезује да одмах започне са поправком или
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, а најкасније у року од два
дана од пријема опреме од Купца.
Продавац преузима неисправна добра и враћа их као поправљена односно замењена на
адресу Данила Бојовића Б.Б. у Никшићу.
Сви трошкови транспорта, поправке и замене неисправних добара иду на терет
Добављача.
Уколико Добављач у року од два дана од пријема обавештења не приступи поправци
односно замени неисправних добара, Купац има право да сам отклони недостатаке о
трошку Добављача.
Добављач је дужан да приложи соло меницу за отклањање грешака у гарантном року
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Соло меница за
отклањање грешака у гарантом року мора бити издата у висини 10% од укупне
вредности уговора без пдв-а и која ће важити 5 дана дуже од најдужег гарантног рока у
партији.
Члан 13.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Купца, отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет уграђених материјала
и опреме,а који нису настали неправилном употребом добара, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Члан 14.
Купац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
− уколико Добављач касни са испоруком добара дуже од 7 (седам) календарских дана,
а о узроцима не обавести Купца,
− уколико Добављач не испоручи добра у складу са техничком спецификацијом из
Конкурсне документације и понудом на основу које је сачињен овај уговор ;
− уколико Добављач не испоручи добра одговарајућег квалитета ;
− у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 15.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 8 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
Члан 16.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да за сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Подгорици.
Члан 18.
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Овај
потписивања уговорних страна.

Уговор ступа на снагу даном

Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих 2 (два) припадају Купцу,
а 2 (два) Добављачу.
ЗА КУПЦА:

ЗА ДОБАВЉАЧА:

Проф.др Данило Николић

Напомене: Овај модел уговора је генерички и важи за све партије овог наручиоца у
предметној заједничкој јавној набавци.Наручилац ће потписивати овај уговор за сваким
изабраним понуђачем за појединачну партију
Модел уговорa попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име
групе понуђача потписати уговор.

Конкурсна документација има 236 страна
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