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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.
86/15), Одлуке ректора Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској
Митровици, о поновном покретању отвореног поступка јавне набавке, број 17-25-4/7 од
16.03.2017. године и Решења о именовању комисије за спровођење јавне набавке бр. 17-25-4/8
од 16.03.2017. године Комисија за спровођење ОПЈН 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7 припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку добара: опрема за телевизијски студио и рачунарска опрема-по
партијама, у отвореном поступку, којa се финансира из ERASMUS+ пројекта бр. 561688
Конкурсна документација садржи:

(од 1- 68 страна)
I.
II.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III.

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

IV.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

V.
VI.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

VII.

МОДЕЛ УГОВОРА

VIII.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

IX.

X.
XI.

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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XII.
XIII.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу
Назив Наручиоца: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Адреса: Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица
Интернет страница Наручиоца: www.pr.ac.rs
ПИБ: 102076316
Матични број: 09018417
Текући рачун: 840-5494760-28
Особа за контакт: Љубиша Ђорђевић, е-маил: ljubisa.djordjevic@pr.ac.rs, телефон 028/422-340.
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра: опрема за телевизијски студио и рачунарска опрема - по
партијама.
Партија број 1: HD Камкордери са додатном опремом за студијску варијанту
Партија број 2: 4К уређаји за видео режију и видео миксер са пратећом опремом
Партија број 6: Рачунарска опрема
Партија број 7: Рекови, каблови, конектори и пратећи материјал за рекове
Ознака из општег речника предметне набавке:
ОРН 32320000- телевизијска и аудиовизуелна опрема
ОРН 30200000 - рачунарска опрема и материјал

3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Наручиоца, дана 17.03.2017. године.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Рок и начин подношења понуда
Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се непосредно
радним данима од 08-14 часова или путем поште на адресу: Филипа Вишњића бб, 38220
Косовска Митровица, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - опрема за
телевизијски студио и рачунарска опрема - по партијама, ОПЈН бр. 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7–
за партију/е број_________, НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је 17.04.2017. године, до 1200 часова.

4

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном
за подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити време њеног пријема, евиденциони број
и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до кога се могу подносити понуде, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења, односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на полеђини
обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Понуда се доставља, на преузетом обрасцу понуде, мора бити јасна и недвосмислена и оверена
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Уз понуду се обавезно доставља Табела, која је
саставни део Обрасца понуде.
Пожељно је да сви документи, достављени уз понуду буду повезани траком и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
Понуда се подноси за све врсте добара у оквиру појединачне партије. Уколико се понуда не
поднесе за све врсте добара у оквиру појединачне партије, понуда неће бити разматрана и биће
одбијена као неприхватљива.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 17.04.2017. године у 1230 часова, у просторијама Наручиоца
у Косовској Митровици, ул. Филипа Вишњића бб.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица.
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Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку
отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење за учешће
у поступку јавног отварања понуда.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
6. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети најкасније у року до 25 (двадесетпет) дана од
дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке ОПЈН број 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7 је набавка
опреме за телевизијски студио и рачунарска опрема - по партијама.
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и има укупно 4 партије.
Партија број 1: HD Камкордери са додатном опремом за студијску варијанту
Партија број 2: 4К уређаји за видео режију и видео миксер са пратећом опремом
Партија број 6: Рачунарска опрема
Партија број 7: Рекови, каблови, конектори и пратећи материјал за рекове
2. Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН 32320000- телевизијска и аудиовизуелна опрема
ОРН 30200000 - рачунарска опрема и материјал
Врста, техничке карактеристике и спецификације, квалитет, количина и опис добара дат је у
табели.
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Техничка спецификација
ПАРТИЈА 1 – ХД КАМКОРДЕРИ СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ ЗА СТУДИЈСКУ
ВАРИЈАНТУ
Рб.

Опис добра

1.

Kamkorder JVC GYHM620E HD ili odgovarajući
model proizvođača Sony ili
Panasonic

Количина Гарантни
рок у
месецима

Јединична Укупна Напомена
цена без
цена
ПДВ-а
без
ПДВ-а

3

GENERAL
SPECIFICATIONS
 Power: DC 12V (AC
adaptor), DC 7.2V (Battery)
 Power consumption: Approx.
12W (with VF and LCD
monitor)
 Dimensions: 178(W) x
198(H) x 416(D)mm (7" x 713/16" x 16-3/8")
 Operating temperature: 0 to
40 (32 to 104 )
 Storage temperature: -20 to
50 (14 to 122 )
CAMERA
 Image sensor: 1/3" 2.2M
pixels progressive scan
3CMOS
 Synchronizing system:
Internal synchronization
 Stabilizer: Optical image
stabilizer
 Lens: Fujinon F1.6-3.0, 23x,
f=4.1-94.3mm (35mm
conversion:29 to 667mm)
 Filter diameter: 72mm
 Shutter speed: 1/4 to 1/10000
 Gain: -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15,
18 dB, Lolux, ALC
 ND filter: 1/4, 1/16, 1/64
7

 LCD display: 3.5” 920K
pixels, 16:9
 Viewfinder: 0.45” 1.22M
pixels, 16:9
VIDEO/AUDIO
RECORDING
 Recording media: 2x
SDHC/SDXC memory card
Class 6/10
 Video recording
 Video codec: MPEG2
Long GOP(HD), AVCHD,
H.264(SD)
 File format:
MOV(HD/SD:H.264),
MP4(XDCAM EX),
MTS(AVCHD), MXF(GYHM650 only)
 Recording mode:
 MPEG-2 Long GOP
 NTSC setting: HQ
mode:1920 x 1080/59.94i,
29.97p, 23.98p, 1440 x
1080/59.94i,1280 x
720/59.94p, 29.97p, 23.98p,
SP mode: 1440 x 1080/59.94i
 PAL setting: HQ mode:1920
x 1080/50i, 25p, 1440 x
1080/50i, SP mode: 1440 x
1080/50i
 AVCHD
 NTSC setting: HQ
mode:1920 x 1080/59.94i, SP
mode:1920 x1080/59.94i
 PAL setting: HQ mode:1920
x 1080/50i, SP mode:1920
x1080/50i
 HD(H.264)
 NTSC setting: XHQ mode:
1920 x 1080/59.94p, 59.94i,
29.97p, 23.98p (50Mbps)
 UHQ mode: 1920 x
1080/59.94i, 29.97p, 23.98p
(35Mbps)
 PAL setting: UHQ mode:
1920 x 1080/50p, 50i, 25p
(50Mbps), 1920 x 1080/50i,
25p (35Mbps)
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 Audio recording: LPCM 2ch,
48kHz/16-bit (MPEG-2 Long
GOP/H.264), AC3 (AVCHD)
INTERFACE
 Video output: AV output
(f3.5mm mini jack x1), SDI
output (BNC x1), HDMI
output x1
 Audio input: XLR x2
(MIC,+48V/LINE), f3.5mm
mini jack x1
 Audio output: AV output
(f3.5mm mini jack x1)
 Headphone: f3.5mm mini
jack x1
 Time code link input/output:
RCA x1
 Remotef: 2.5mm mini jack x1
PROVIDED
ACCESSORIES
 Battery pack x1, AC adapter
x1, AV cable x1, memory
card
Može i odgovarajući model
proizvođača Sony ili Panasonic
2.

Kompatibilni punjač sa dve
Li-ion baterije kao JVC LC2J Dual Charger for SSLJVC50 7.4V JVC Batteries,
IDX-Q10E ( za punjenje
baterija za kamkorder
naveden pod br. 1).

1

3.

Odgovarajuća RIMOUT
KONTROLA za kamkorder
naveden pod br. 1, kao HZHM600VZR, Remote Lens
Control for GY-HM600 &
GY-HM650 Cameras.
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4.

KONTROLNI MONITOR za
Kamkorder, kompatibilan sa
Kamkorderom pod br.1 kao
Elvid FieldVision 7" On-

3
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Camera Monitor V2 ili
odgovarajući

5.

6.

In the Box:
Elvid FieldVision 7" OnCamera Monitor V2
Mini HDMI to HDMI Cable
L-Series NP-F550 Battery
(2200 mAh)
Pocket-Sized Portable Charger
(Fold-Out Plug)
Shoe Mount Ball Head
Sunshade
KONTROLNE AUDIO
SLUŠALICE za Kamkorder
pod br. 1, kao Roland RH-5
Around-Ear Stereo
Headphones
In the box:
Roland RH-5 Around-Ear
Stereo Headphones
1/4" Adapter
Kompatibilne memorijske
kartice za kamkorder
naveden pod br.1, kapaciteta
128 GB
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128GB Storage
Capacity
UHS-I/V30/U3/Class 10
Max Read Speed: 95
MB/s
Max Write Speed: 90
MB/s
Min Write Speed: 30
MB/s
Records Full HD, 3D,
and 4K Video
Water / Shock / X-Ray
Proof
Temperature Proof
Built-In Write-Protect
Switch
Downloadable Photo
Recovery Software
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Zaštitni mehanizmi: Otpornost
na udarce, otpornost na
ekstremne temperature,
vodootpornost, otpornost na Xzračenje
7.

Torba za kamkorder koji je
naveden pod rednim brojem
1.

3

8.

Kompatibilni stativ za
kamkorder sa fluidnom
glavom i kolicima

3

 Load Capacity: 16.5 lbs
(7.5kg)
 Maximum Height: 66.7"
(169.4cm)
 Maximum Height w/o
Column Extended: N/A
 Minimum Height: 17.9"
(45.5cm)
 Folded Length: 33.3"
(84.6cm)
 Leveling Bubble/Illuminated:
Yes/Yes
 Weight: 13.6 lbs (6.2kg)
Head
 Counter Balance System: 4Step
 Quick Release/Wedge Plate:
Yes
 Balance Plate: Sliding, 1/4"
and 3/8" Screws
 Tilt Drag: Continuous
 Tilt Range: -60° / +90°
 Tilt Lock: Independent
 Spring Loaded Counter
Balance: Continuous
 Pan Range 360°
 Pan Lock: Independent
Legs
 Material: Aluminum
 Head Attachment Fitting:
75mm Bowl
 Leg Stages/Sections: 2/3
11

 Leg Lock Type: Flip Levers
 Independent Leg Spread: Yes
 Spiked/Retractable Feet: Yes,
w/rubber covers
 Center Brace: Mid-level
Spreader
kao Manfrotto 504HD Head
w/546B 2-Stage Aluminum
Tripod System ili odgovarajući
(504HD Fluid Video Head +
546B Pro Video Tripod with
Mid-level Spreader
MBAG100PN Padded Tripod
Bag + CR1220 Battery).

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију 1 _______________ динара.

Датум

МП

Понуђач

_______________________
(потпис одговорног лица)

ПАРТИЈА 2 – 4К УРЕЂАЈИ ЗА ВИДЕО РЕЖИЈУ И ВИДЕО МИКСЕР СА
ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
Рб.

Опис добра

1.

Konzola Blackmagic Design
ATEM 1 M/E Broadcast Panel

Количина Гарантни Јединична Укупна Напомена
рок у
цена без
цена
месецима ПДВ-а
без
ПДВ-а
1

Povezuje se sa ATEM 2 M/E
Production Studio 4K.
Connections:
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 Ethernet: 10/100/1000 BaseT
with loop output for additional
control panels or computers.
 Software Updates: 1 x USB for
firmware updates.
Software:
 Software Applications: ATEM
Software Control Panel.
Operating Systems:
 Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan or
later.
 Windows 8.1 64-bit or
Windows 10 64-bit.
 Aerospace Certified Embedded
OS.
 Product Specifics:
 Direct Cross Points: 10.
 Shifted Cross Points: 20.
 Crosspoint Button Type: TriColor LED.
 Crosspoint Label: 4 Character
LED.
 Next Transition Selectors:
BKG, Key 1 - Key 4.
 On-Air indicator: Yes.
 DSK Transition Selectors:
Auto, Cut, Tie/Pvw.
 Preview Transition: Yes.
 Transition Rate Displays: Yes.
 Menu Control: LCD Bitmap
Buttons.
 Fader Bar: 1.
 3 Axis Joystick: Yes.
 Numeric Keypad: Yes.
Power Requirements:
 Redundant Power: Yes.
 Input Voltage: 100V to 240V
internal power supply.
 Power Usage: 40W.
2. Video Mixer Blackmagic
Design ATEM 2 M/E
Production Studio 4K

1

Connections:
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 Na video mikser se povezuje
Konzola ATEM 1 M/E
Broadcast panel.
 Total Video Input: 20.
 Total Video Output:13.
 SDI Video Input: 20 x 10-bit
SD/HD/Ultra HD 4K
switchable. 2 channel
embedded audio.
 HDMI Video Input: 1 x HDMI
type A. 10-bit SD/HD/Ultra HD
4K switchable. 2 channel
embedded audio.
 Analog Audio Output: 2 x XLR
Program 2 x XLR Monitor.
 Extra Audio Outputs: 1 x XLR
Timecode and 1 x XLR
Talkback.
 SDI Audio Output 2 Ch
embedded into SDI output on
all outputs.
 Audio Input: 2 x XLR. 2 x
RCA.
 Extra Audio Inputs: 1 x XLR
Timecode and 1 x XLR
Talkback.
 Sync Input: Tri-Sync or Black
burst.
 Internal Frame Synchronizers:
20. All inputs.
 SDI Program Output: 3 x 10-bit
SD/HD/Ultra HD 4K
switchable.
 HDMI Program Output: 1 x
HDMI type A, 10-bit
SD/HD/Ultra HD 4K
switchable.
 Down Converted SDI Program
Output: 1 x 10-bit (Ultra HD
4K to HD).
 SDI Preview Output: 1 x 10-bit
SD/HD/Ultra HD 4K
switchable.
 SDI Aux. Output: 6 x 10-bit
SD/HD/Ultra HD 4K
switchable.
 Quantity of Multi Views: 2 x
SDI plus 2 x HDMI, able to be
used concurrently.
14

 Multi View Outputs: 2 x SDI
and 2 x HDMI.
 Control Panel Connection:
Ethernet supports 10/100/1000
BaseT. Allows direct
connection between panel and
chassis, or via network.
 Computer Interface 1 x USB
2.0 port.
Standards:
 SD Format Support: 625/25
PAL 4:3 and 16:9, 525/29.97
NTSC 4:3 and 16:9
 HD Format Support: 720p50,
720p59.94, 1080p23.98,
1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080i50, 1080p50,
1080i59.94, 1080p59.94.
 Ultra HD 4K Format Support:
3840x2160p23.98,
3840x2160p24, 3840x2160p25,
3840x2160p29.97.
 SDI Compliance: SMPTE
259M, 292M.
 Video Sampling: 4:2:2.
 Color Precision: 10-bit.
 Color Space: REC 601, REC
709, REC 2020.
 HDMI Input Resolutions for
Computers: 720 x 480i 59.94
Hz, 720 x 576i 50 Hz, 1280 x
720 59.94 Hz, 1280 x 720 50
Hz, 1920 x 1080 50 Hz. Note:
Also supported are; 24, 30 and
60 Hz inputs when switcher is
in 23.98, 29.97 and 59.94 Hz
formats respectively.
Software:
 Control Panel Included: ATEM
Software Control Panel
included free for Mac OS X
10.7.2 or 10.8 Mountain Lion
and Windows 7 64-bit or
Windows 8 64-bit.
 Software Updates: Using USB
2.0 connection directly
connected to Mac OS X or
Windows computers. Includes
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ATEM Switcher Utility.
 Configuration: Set via ATEM
Software Control Panel,
excluding ATEM chassis IP
address which is set via the
ATEM Switcher Utility
connected via USB to chassis.
Processing:
 Colorspace Conversion:
Hardware based real time.
 Processing Delay: < 2 Lines.
 4K to HD Down Conversion:
Yes, program x 1.
 Audio Mixer: 22 input x 2
channel mixer. Selectable
On/Off/Audio-Follow-Video.
Level and Peak metering.
Master gain control. Dedicated
analog outputs for monitoring.
Operating Systems:
 Mac OS X 10.8 Mountain Lion
and Mac OS X 10.9 Mavericks
or later.
 Windows 7 64-bit or Windows
8 64-bit.
Product Specifics:









Total Number of Layers: 13.
Upstream Keyers: 4.
Downstream Keyers: 2.
Linear/Luma Keyers: 7.
Chroma Keyers: 4.
Pattern Generators: 7.
Color Generators: 2.
Transition Keyer
(Stinger/DVE): 1 and 1.
 DVE with 3D Borders & Drop
Shadow: Yes, program x 1.
 Control Panel Compatibility:
ATEM 2 M/E Broadcast Panel
preferred. Compatible with
ATEM 1 M/E Broadcast Panel.
Includes ATEM Software
Control Panel.
Media Player
 Media Players: 2.
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 Channels: Fill and key for each
Media Player.
 Media Pool Still Image
Capacity: 32 with fill and key.
 Media Pool Clip Capacity: 2
with fill and key.
 Maximum Clip Length in Ultra
HD 4K: 180 frames.
 Maximum Clip Length in 1080:
720 frames.
 Maximum Clip Length in 720p:
1600 frames.
 Maximum Clip Length in
NTSC/PAL: 3600 frames.
 Media Pool Still Image Format:
PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG
and TIFF.
 Media Pool Video File Format:
TGA Sequence.
 Media Pool Audio File Format:
WAV, MP3 and AIFF.
Multi View Monitoring:
 Number of Windows: 2 x 10.
 Routable Windows: 16.
 Tally: Red for program and
green for previewindication.
 Windows Source Labels: Yes.
Power Requirements:
 Power usage: 150 W.
 Power Supply: 2 x built in
international AC power supply.
100-240V AC
3. Matrica: Blackmagic Design
Smart Videohub 20 x 20 za 4K

1

Connections:
 SDI Video Input: 20 x 10 bit
SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI.
 SDI Video Output: 20 x 10 bit
SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI.
 Reference Input: Blackburst
and TriSync for SD, HD and
4K.
 Multi Rate Support: Auto
detection of SD, HD or 6GSDI. Simultaneous routing of
17










4K, HD, SD video and DVBASI.
Updates: USB or Ethernet.
Router Control: 21 buttons for
local control of Videohub. 6
buttons and scroll wheel for
control of LCD display or RJ45
Ethernet.
Router Configuration: Via front
panel LCD or use either RJ45
Ethernet or USB 2.0 for setting
IP address only.
RS-422 Router Control: 1 x
input for controlling router
crosspoint switching.
Reclocking: On all SDI outputs,
auto switching between
standard definition, high
definition or 6G-SDI video.
Standards:

 SD Format Support: 625/25
PAL, 525/29.97 NTSC and
525/23.98 NTSC.
 HD Format Support: 720p50,
720p59.94, 720p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60,
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97,
1080PsF30, 1080p23.98,
1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30,
1080p50, 1080p59.94,
1080p60.
 2K Format Support: 2048 x
1080p23.98, 2048 x 1080p24,
2048 x 1080p25, 2048 x
1080PsF23.98, 2048 x
1080PsF24, 2048 x 1080PsF25.
 4K Format Support: 3840 x
2160p23.98, 3840 x 2160p24,
3840 x 2160p25, 3840 x
2160p29.97, 3840 x 2160p30,
4096 x 2160p23.98, 4096 x
2160p24, 4096 x 2160p25,
4096 x 2160p29.97, 4096 x
2160p30.
 SDI Compliance: SMPTE
259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 310M, SMPTE
18












425M-B, ITU-R BT.656 and
ITU-R BT.601.
SDI Video rates: SDI video
inputs are switchable between
standard definition, high
definition and 4K. SDI switches
between 270 Mb/s standard
definition SDI, 1.5 Gb/s HDSDI, 3G-SDI and6G-SDI.
SDI Video Sampling: 4:2:2 and
4:4:4.
SDI Audio Sampling:
Television standard sample rate
of 48kHz and 24 bit.
SDI Color Precision: 4:2:2 and
4:4:4 10 bit.
SDI Color Space: YUV or
RGB.
SDI Auto Switching:
Automatically selects between
SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI and
DVB-ASI on each input so that
each input can be running a
different television standard.
SDI Metadata Support: Video
payload identification ancillary
data as per SMPTE 352M.
Software:

 Software Control: Router
control included free for
Windows™ and Mac OS X™.
 Internal Software Upgrade: Via
included updater application.
Operating Systems:

4.

 Mac: Mac OS X 10.10
Yosemite, Mac OS X 10.11 El
Capitan or later.
 Windows: Windows 8.1 or
Windows 10.
Blackmagic Design Videohub
Master Control

1

Connections:
 Ethernet: RJ45 Ethernet with
Power over Ethernet supported,
without power supplied on loop
Ethernet output.
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 Updates: USB 2.0 high speed
(480Mb/s) interface.
 Power: +12V DC input.
Hardware Control:
 Control 15 assignable buttons
with scroll wheel for fast
selection of source and
destination. LCD information
screen.
Internal Software:
 Internal Software upgrade via
included firmware updater
application via USB.
Operating Systems:
 Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitanor
later.
 Windows 8.1 or Windows 10.
Power Requirements:

5.

 Power Fail Protection: Button
configurations and router
communication preserved and
restored instantly at power on.
Button configuration can also
be saved for later recall.
 Power Supply: 1 x Universal
power supply included with
international socket adapters for
all countries.
Blackmagic Design Videohub
Smart Control

1

Connections:
 Ethernet: RJ45 Ethernet with
Power over Ethernet supported,
without power supplied onloop
Ethernet output.
 Power: +12V DC input
Macro Capability:
 Up to 10 Macro buttons can be
assigned to activate multiple
simultaneous switching
commands.
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Hardware Control:
 40 programmable buttons and
RJ45 Ethernet used for remote
control of routers over an IP
network.
Software:
 Internal Software upgrade via
included firmware updater
application via USB.
Operating Systems:
 Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac
OS X 10.11 El Capitanor later.
 Windows 8.1 or Windows 10.
Power Requirements:

6.

 Power Fail Protection: Button
configurations and router
communication preserved and
restored instantly at power on.
Button configuration can also
be saved for later recall.
 Power Supply: 1 x Universal
power supply included with
international socket adapters for
all countries.
Blackmagic Design Mini
Converter HDMI to SDI 4K

3

Connections:
 SDI Video Output:
Automatically matches the SD,
HD and 6G-SDI HDMI video
input.
 Analog Audio: 2 channels of
professional balanced analog
audio with standard 1/4 inch
jack connections.
 AES/EBU Digital Audio: 2
channels of professional
balanced digital with standard
1/4 inch jack connections.
 HDMI: HDMI type A in.
 Multi Rate Support: Auto
detection of SD, HD or 6GSDI.
 Updates and Configuration:
21

USB.
 Reclocking: Yes.
Standards:
 SD Format Support: 525i23.98,
29.97 NTSC, 625i25 PAL.
 HD Format Support: 720p50,
720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60.
 Ultra HD Format Support:
2160p23.98, 2160p24,
2160p25, 2160p29.97,
2160p30.
 4K Format Support: 4K DCI
p24.
 SDI Compliance: SMPTE
292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE
424M-B, SMPTE 425M,
SMPTE ST-2081, ITU-R
BT.656, ITU-R BT.601.
 SDI Video Rates: SDI video
connections are switchable
between SD, HD, Ultra HD and
DCI 4K.
 SDI Video Sampling: 4:2:2.
 SDI Audio Sampling:
Television standard sample rate
of 48 kHz and 24 bit.
 SDI Color Precision: 4:2:2.
 SDI Color Space: YUV.
 SDI Auto Switching:
Automatically detects SD, HD
or 6G-SDI.
 HDMI Format Support:
525i23.98, 29.97 NTSC, 625i25
PAL, 720p50, 720p59.94,
720p60, 1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60,
2160p23.98, 2160p24,
2160p25, 2160p29.97,
2160p30, 4K DCI p24.
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 HDMI Color Space: YUV and
RGB.
 HDMI Color Precision: 4:2:2
and 4:4:4.
 Copy Protection: HDMI input
is unable to capture from copy
protected HDMI sources.
Always confirm copyright
ownership before capture or
distribution of content.
Format Conversion:
 HD down conversion.
Software:
 Software Control: Mac OS X™
and Windows™ software
upgrade via USB.
 Internal Software Upgrade: Via
included updater application.
Operating Systems:

7.

 Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan or
later.
 Windows 8.1 or Windows 10.
Blackmagic Design Mini
Converter SDI to HDMI 4K

1

Connections:
 SDI Video Input: 1 x SD, HD
or 6G-SDI.
 HDMI: HDMI type A out.
 SDI Redundant Input:
Automatically switches over if
main SDI input is lost.
 Multi Rate Support: Auto
detection of SD, HD or 6GSDI. Instant Lock on HDMI
Output.
 Updates and Configuration:
USB.
 Reclocking: Yes.
Standards:
 SD Format Support: 525/29.97
NTSC, 525/23.98 NTSC,
625/25 PAL.
 HD Format Support: 720p50,
23


















720p59.94, 720p60, 1080i50,
1080i59.94,
1080i60,1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30,
1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60.
2K Format Support: 2048 x
1080PsF23.98, 2048 x
1080p23.98, 2048 x
1080PsF24, 2048 x 1080p24,
2048 x 1080PsF25, 2048 x
1080p25.
4K Format Support: 3840 x
2160p23.98, 3840 x 2160p24,
3840 x 2160p25, 3840 x
2160p29.97, 3840 x 2160p30,
4096 x 2160p24.
SDI Compliance: SMPTE
292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE
424M-B, SMPTE 425M,
SMPTE ST-2081.
SDI Video Rates: SDI video
connections are switchable
between standard definition,
high definition level B 3G-SDI
and 6G-SDI.
SDI Video Sampling: 4:2:2 and
4:4:4.
SDI Audio Sampling:
Television standard sample rate
of 48 kHz and 24 bit.
SDI Color Precision: 4:2:2 and
4:4:4.
SDI Color Space: YUV and
RGB.
SDI Auto Switching:
Automatically detects SD, HD
or 6G-SDI.
HDMI Format Support: 625p25
PAL, 525p29.97 NTSC,
525i59.94 NTSC, 720p50,
720p59.94, 720p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60,
1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50,
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1080p59.94, 1080p60,
2160p23.98, 2160p24,
2160p25, 2160p29.97,
2160p30, 4K DCI p24.
 HDMI Color Space: YUV and
RGB.
 HDMI Color Precision: 4:2:2
and 4:4:4.
Software:
 Software Control: Mac OS X™
and Windows™ software
upgrade via USB.
 Internal Software UpgradeVia
included updater application.
Operating Systems:

8.

 Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan or
later.
 Windows IconWindows 8.1 or
Windows 10.
Blackmagic Design Mini
Converter SDI to Audio 4K
(embeder)

1

Connections:
 SDI Video Input: Switchable
between SD, HD, 3G and 6GSDI.
 SDI Video
OutputAutomatically matches
the SD, HD, 3G and 6G-SDI
video input.
 SDI Redundant Input:
Automatically switches over if
main SDI input is lost.
 Analog Audio: 4 channels of
professional balanced analog
audio with standard 1/4 inch
jack connections.
 AES/EBU Digital Audio: 8
channels of professional
balanced digital with standard
1/4 inch jack connections.
 Multi Rate Support: Auto
detection of 4K, UHD, 2K, HD
or SD-SDI inputs.
 Updates and Configuration:
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USB.
 Reclocking: Yes.
Standards:
 SDI Compliance: SMPTE
292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, SMPTE 372M,
SMPTE424M-B, SMPTE
425M, SMPTE ST-2081, ITUR BT.656, ITU-R BT.601.
 SDI Video Rates: SDI video
connections are switchable
between standard definition
andhigh definition.
 SDI Video Sampling: 4:2:2,
4:4:4.
 SDI Audio Sampling:
Television standard sample rate
of 48 kHz and 24 bit.
 SDI Color Precision: 4:2:2,
4:4:4.
 SDI Color Space: YUV, RGB.
 SDI Auto Switching:
Automatically selects between
SD, HD, 3G and 6G-SDI.
 SDI Format Support: 525/29.97
NTSC, 525/23.98 NTSC,
625/25 PAL, 720p50,
720p59.94, 720p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60,
1080p23.98, 1080PsF23.98,
1080p24, 1080PsF24, 1080p25,
1080PsF25, 1080p29.97,
1080PsF29.97, 1080p30 and
1080PsF30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 2048 x
1080p23.98, 2048 x 1080p24,
2048 x 1080p25, 2048 x
1080PsF23.98, 2048 x
1080PsF24, 2048 x 1080PsF25,
3840 x 2160p23.98, 3840 x
2160p24, 3840 x 2160p25,
3840 x 2160p29.97, 3840 x
2160p30, 4096 x 2160p23.98,
4096 x 2160p24, 4096 x
2160p25, 4096 x 2160p29.97,
4096 x 2160p30.
Software:
 Software ControlMac OS X™
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and Windows™ software
upgrade via USB.
 Internal Software UpgradeVia
included updater application.
Operating Systems:

9.

 Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac
OS X 10.11 El Capitan or later.
 Windows 8.1 or Windows 10.
Blackmagic Design Mini
Converter Audio to SDI 4K
(deembeder)

1

Connections:
 SDI Video Input: Switchable
between SD, HD, 3G and 6GSDI.
 SDI Video Output:
Automatically matches the SD,
HD, 3G and 6G-SDI video
input.
 SDI Redundant Input:
Automatically switches over if
main SDI input is lost.
 Analog Audio: 4 channels of
professional balanced analog
audio with standard 1/4 inch
jack connections.
 AES/EBU Digital Audio: 8
channels of professional
balanced digital with standard
1/4 inch jack connections.
 Multi Rate Support: Auto
detection of 4K, UHD, 2K, HD
or SD-SDI inputs.
 Updates and Configuration:
USB.
 Reclocking: Yes.
Standards:
 SDI Compliance: SMPTE
292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE
424M-B, SMPTE 425M,
SMPTE ST-2081, ITU-R
BT.656, ITU-R BT.601.
 SDI Video Rates: SDI video
connections are switchable
between standard definition and
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high definition.
 SDI Video Sampling: 4:2:2,
4:4:4.
 SDI Audio Sampling:
Television standard sample rate
of 48 kHz and 24 bit.
 SDI Color Precision: 4:2:2,
4:4:4
 SDI Color Space: YUV, RGB.
 SDI Auto Switching:
Automatically selects between
SD, HD, 3G and 6G-SDI.
 SDI Format Support: 525/29.97
NTSC, 525/23.98 NTSC,
625/25 PAL, 720p50,
720p59.94, 720p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60,
1080p23.98, 1080PsF23.98,
1080p24, 1080PsF24, 1080p25,
1080PsF25, 1080p29.97,
1080PsF29.97, 1080p30 and
1080PsF30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 2048 x
1080p23.98, 2048 x 1080p24,
2048 x 1080p25, 2048 x
1080PsF23.98, 2048 x
1080PsF24,2048 x 1080PsF25,
3840 x 2160p23.98, 3840 x
2160p24, 3840 x 2160p25,
3840 x 2160p29.97, 3840 x
2160p30, 4096 x 2160p23.98,
4096 x 2160p24, 4096 x
2160p25, 4096 x 2160p29.97,
4096 x 2160p30.
Software
 Software ControlMac OS X™
and Windows™ software
upgrade via USB.
 Internal Software UpgradeVia
included updater application.
Operating Systems:
 Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan or
later.
 Windows 8.1 or Windows 10.
10. Blackmagic Design Hyper Deck
Studio ili odgovarajući model

1
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Connections:
 SDI Video Input: 1 x 10-bit
SD/HD/3G-SDI switchable.
 SDI Video Output: 2 x 10-bit
SD/HD/3G-SDI switchable. 1 x
10-bit SD/HD/3G-SDI
switchable Loop Output. 1 x
10-bit SD/HD/3G-SDI
switchable Monitor Output.
 HDMI Video Input: 1 x HDMI
type A connector.
 HDMI Video Output: 1 x
HDMI type A .
 Audio Input: 16 channels
embedded in SD and HD in
QuickTime files. 2 channels in
Avid DNxHD MXF files.
 SDI Audio Output: 16 channels
embedded in SD and HD in
QuickTime files. 2 channels in
Avid DNxHD MXF files.
 HDMI Audio Input: 8 channels
embedded in SD and HD in
QuickTime files. 2 channels in
Avid DNxHD MXF files.
 HDMI Audio Output: 2
channels in Avid DNxHD MXF
files.
 Media: 2 x SSD for SD and HD
recording.
 Media Type: SATA-II or
SATA-III solid state disc.
 Media Format: Can format
discs to ExFAT
(Windows/Mac) or HFS+
(Mac) file systems.
 Reference Input: Tri-Sync or
Black burst.
 External Control: RS-422 deck
control, SDI start/stop,
timecode run. Includes
Blackmagic HyperDeck SDK
and Ethernet HyperDeck
Control Protocol.
 Built-in Control Panel: 12
buttons for transport and menu
control, 2.2" color display.
 Recorder Configuration: Front
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panel configurable or USB 2.0
high speed interface.
 Computer Interface: 1 x type B
USB 2.0 port for initial setup,
software updates and
HyperDeck Utility software
control.
Standards:
 SD Video Standards: 525i59.94
NTSC, 625i50 PAL.
 HD Video Standards: 720p50,
720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97,
1080PsF301080i50,
1080i59.94, 1080i60.
 SDI Compliance: SMPTE
259M, SMPTE 292M.
 SDI Metadata Support: HD
RP188 and closed captioning.
 Audio Sampling: Television
standard sample rate of 48 kHz
and 24-bit.
 Video Sampling: 4:2:2.
 Color Precision: 10-bit.
 Color Space: REC 601, REC
709.
 SDI Rates: 270Mb, 1.5G-SDI,
3G-SDI.
 Copy Protection: HDMI input
is unable to capture from copy
protected HDMI sources.
Always confirm copyright
ownership before capture or
distribution of content.
Codec Support:
 Uncompressed QuickTime,
Apple ProRes 422 HQ
QuickTime, ProRes 422
QuickTime, ProRes 422 LT
QuickTime, ProRes 422 Proxy
QuickTime, Avid DNxHD
QuickTime, Avid DNxHD
MXF up to 1080i60.
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Software:
 Software Included: Media
Express, Disk Speed Test,
Blackmagic System Preferences
and Blackmagic driver (Mac
only).
 Internal Software Upgrade:
Firmware built into software
driver. Loaded at system start,
or via updater software.
Physical Installation:
 1 rack unit size. Less than 7
inches deep.
Operating Systems:
 Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan or
later.
 Windows 8.1 or Windows 10.
Power Requirements:
 Power Supply1x Internal 100240V AC.
11. 2,5" SATA 3Gb/s 500GB
kompatibilan za Blackmagic
Design Hyper Deck Studio ili
odgovarajući model
12. Data Video ITC 100 za
komunikaciju između režije i
kamera (4xBelt Pack sa
dužinom kabla od 20m i
dodatnom duzinom od 20m).

2

1

 Dvosmerna komunikacija:
režija – kamermani i
signalizacija.
 Industry Standard 19”/1U rack
design, for easy integration.
 Supports 8-Way Intercom.
 Additional external earphone
and microphone interface.
 Selectable channel talk,
broadcast to all or mute.
 Supplied complete with
Gooseneck Microphone and
light for base station.
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13.

Blackmagic Design GPI/Tally
Interface

1

Connections:
 Contact Closure: 25 pin D-type
connector providing 8 opto
isolated inputs and 8 relay
contact closure outputs.
 Computer Interface: 1 x USB
2.0 high speed interface for
configuration and firmware
updates.
 Inputs: Optical isolators
triggered by connection to
ground. Max 5V at 14mA.
 Outputs: Mechanical relay
contact closure to ground. Max
30V at 1A.
 Ethernet: 10/100 BaseT with
loop through for connecting to
other ethernet enabled
equipment.
Software:
 Software Included: Configured
via ATEM Switcher Utility.
 Internal Software Upgrade:
Firmware built into software
driver. Loaded at system startup
or via updater software.
Operating Systems:
 Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan or
later.
 Windows 8.1 or Windows 10.
Power Requirements:
 Power Supply: 12V power
supply included with
international socket adaptors for
all countries.
14. Blackmagic DeckLink Studio 4
kartica
15. Blackmagic DeckLink Duo 2
kartica

1
1

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију 2 _______________ динара.
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Датум

МП

Понуђач

_______________________
(потпис одговорног лица)

Партија 6: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Рб.

Опис добра

1.

Desktop Brand name racunar
(HP, Dell, Lenovo) sa sledećim
karakterisitikama:

Количина Гарантни Јединична Укупна Напомена
рок у
цена без
цена
месецима ПДВ-а
без
ПДВ-а
2

 Procesor: Intel-Core i7 4 cores 8
threads 4Mb+ cash










2.

RAM memorija: 2 X 8192MB
Hard disk: 1TB (ili veći).
Optički uređaj: DVDRW.
Grafička karta: GeForce GTX
745.
Mrežni adapteri: 802.11a/b/g/n.
Minimalno slobodna dva
PCIe slota (ne uključujući
PCIe slot grafičke karte).
USB Tastatura.
USB Miš.

Desktop Brand name racunar
(HP, Dell, Lenovo) sa sledećim
karakterisitikama:

2

 Procesor: Intel-Core i5 4 cores 4
threads 4Mb+ cash







RAM memorija: 8GB
Hard disk: 1TB
Optički uređaj: DVDRW.
Mrežni adapteri: 802.11a/b/g/n.
Minimalno slobodna dva
PCIe slota (ne uključujući
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PCIe slot grafičke karte).
 USB Tastatura.
 USB Miš.
3.

Monitor za računar: Samsung
S 24C300HS

4

Dijagonala ekrana u inčima: 24.

4.

5.

 Minimalna rezolucija:1920 x
1080.
 Odziv 5 ms.
 HDMI, VGA.
Laptop HP Spectre x360
sa sledećim karakteristikama:
Monitor: QHD LED Backlight,
touch screen, 13.3" sa rotacijom
(da moze da se rotira ispod
tastature i koristi kao tablet)
Procesor: Intel I7 6500U+
Memorija: najmanje 8Gb,
poželjno 16Gb
Web kamera+mikrofon
USB3.0 portova: 2+
WiFi ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0,
hdmi port
OS: WIndows 10
SDD: 512Gb
Stylus pen kompatibilan sa
isporučenim modelom laptopa
pod br.3
- podržan od strane proizvođača
laptopa
- da podržava MS Windows ink
workspace

3

3

- da podržava nekoliko različitih
nivoa pritisaka na ekran laptopa
6.

Torba za lap top naveden pod
rednim brojem 3

3

7.

Zvučnici za računar: GENIUS
SP-HF500A ili odgovarajući

3
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model
8.

D-LINK DES-1005D 5-Port
Fast Ethernet Unmanaged
Switch ili odgovarajaći

9.

2

HDMI spliter (mini) CKL HD94M 1-IN/4-out, Fully HDMI
1.4 Complaint up to 1080p
 Broj portova: 1-IN/4-OUT.
 Deli HDMI signal na 4 HDMI
izlaza.
 Podržava 480p, 720p, 720i i
1080i, 1080p rezoluciju.
 Povezuje dva ili više HDMI
prikazuje u isto vreme na istom
izvoru video signala.
 Podržava HDMI Audio na više
monitora.
 Koristi HDMI kablove za
povezivanje na izlaz ulaz i
splitter.
 Održava najviši HDMI single
link video rezoluciju.
 Potpuno HDMI 1.4
kompatibilan (3D).
 Podržava kompatibilne uređaje
HDCP.
 Izvodi digitalni audio iz HDMI
ulaza u TOSLINK izlaz.
10. HDMI kabl dužine 15 m

2

11.

HDMI switch 5-IN/1-OUT

2

12.

HDMI splitter 1-IN/5-OUT

2

13.

USB 1.1 & 2.0 extender up to
30m

5

14.

JETION 4-Port USB Hub JT6101 ili odgovarajući model
Broj portova: 4

2

15.

1

16.

Eksterni hard disk kapaciteta 1
TB, formata 2.5’’
Kompjuterski Switch 5-IN/1
OUT

17.

Memorijska kartica kapaciteta

2

8

1
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64 GB kompatibilna sa
fotoaparatom Panasonic Lumix
DMC-GH4 i standardom UHSI
18.

Memorijska kartica kapaciteta
64 GB kompatibilna sa
fotoaparatom Canon EOS
100D 18-55IS i standardom
UHS- I

2

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију 6 _______________ динара.

Датум

МП

Понуђач

_______________________
(потпис одговорног лица)

Партија 7: Рекови, каблови, конектори, и пратећи материјал
за рекове
Рб.

Опис добра

Количина

1.

REK orman 42U/19",
800x800x2000, stojeći, sa staklenim
vratima, točkićima i kanalima za
kablove, kao Netiks A28842

1 kom

2.

Polica fiksna heavy duty - za rek
dubine 800mm

5 kom

3.

L držaci za podupiranje opreme - za
rekove dubine 800mm (par)

5 kom

4.

Blank panel 1U/19"CRNI

5 kom

5.

Blank panel 2U/19"CRNI

5 kom

Гарантни
рок у
месецима

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна Напомена
цена без
ПДВ-а
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6.

M6 šraf sa kavez-maticom - za
montažu elemenata u rek orman

50 kom

7.

220V razvodne kutije sa 8 utičnih
mesta, prekidačem i kablom 2m sa
utikačem

8 kom

8.

Kabal FTP kabl kat. 6 DRAKA tip
UC400 S27 4P FRNC

200 m

9.

Konektor RJ-45 konektor FTP/STP
kat. 6 – oklopljen, 8P8C 8-pinski

40 kom

10.

HD/SDI Video kabal kao Belden
1855 tanki

11.

HD/SDI Video kabal kao Belden
1505 flexi
(za kamere u studiju)

30m

12.

Audio multicore 16 line

50m

13.

Mikrofonski kabal (Belden ili Klotz)

14.

Konektor BNC za kabal kao Belden
1855

120 kom

15.

Konektor BNC za kabal kao Belden
1505 flexi

20 kom

16.

Konektor XLR-F Neutrik NC3FDLX Šasijski

25 kom

17.

Konektor XLR-M Neutrik NC3MDLX Šasijski

10 kom

18.

Konektor XLR-F Neutrik NC5FDLX Šasijski

20 kom

19.

Konektor HDMI Neutrik NAHDMIW Šasijski

5 kom

20.

20 kom

21.

Konektor BNC Neutrik NBB75DFI
Isolated Šasijski
Konektor XLR-F Neutrik Kablovski

22.

Konektor XLR-M Neutrik Kablovski

20 kom

23.

Konektor XLR-M 5 pin NC5MXX
Kablovski

10 kom

250m

100m

20 kom
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24.

10 kom

25.

Konektor XLR-M 5 pin NC5FXX
Kablovski
Konektor TRS Neutrik Kablovski

26.

Konektor RCA Neutrik Kablovski

20 kom

27.

Parapetni kanal 100 x 60 Kopos EKE
(11950)

20 met

28.

Kraj parapetnog kanala 100 x 60
Kopos (8551)

2 kom

29.

Nastavak poklopca parapetnog
kanala 100 x 60 Kopos (8552)

30.

Unutrašnji ugao parapetnog kanala
100 x 60 Kopos (8555)

2 kom

31.

Spoljašni ugao parapetnog kanala
100 x 60 Kopos

2 kom

32.

T račva parapetnog kanala 100 x 60
Kopos (8554)

2 kom

20 kom

10 kom

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за партију 7 _______________ динара.

Датум

МП

Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава услове
прописане чланом 75. и 76. ЗЈН и конкурсном документацијом, и то:
Број
документа

Назив документа

Датум
документа

Издат од
стране

Број страна у
прилогу

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда.

2)Услов: Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно лице: Уверење надлежног суда да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Доказ за законског заступника: Извод из казнене
евиденције надлежне Полицијске управе да законски
заступник (ако их има више – за сваког од њих) није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ ne може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.

39

4) Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији;
Доказ: Уверења Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода, не старија од два месеца пре
отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су
правна лица или предузетници.
Доказ ne може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.

Додатни услов за све партије:
Технички
капацитет-усаглашеност
добара са техничком спецификацијом

понуђених

Доказ:Каталог или извод из каталога у коме су
садржане тражене карактеристике понуђеног/их
добара (каталог односно извод може бити и на
енглеском језику). У каталогу је потребно
назначити број партије и ставке у оквиру партије
изнад слике и карактеристика добра које се нуди.

Уместо достављања наведених доказа за обавезне услове од 1. до 4. Понуђач у складу са чланом 77. став 4 ЗЈНа даје Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услове из члана 75 ЗЈН-а.
Уколико понуђач достави Изјаву о испињености обавезних услова из 75. ЗЈН-а наручилац је дужан да захтева од
понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија на увид копију захтеваних диказа. Наручилац наведене доказе
може затражити и од осталих понуђача. Рок за достављање наведених доказа не може бити краћи од пет дана.
Уколико понуђач у остављеном року не достави тражене доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4., уписује само број под којим је
уписан у регистар понуђача.

Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да документа која прилаже
као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Датум

МП

Понуђач
________________
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ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.
2. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
3.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
4. Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама
надлежног органа.
5. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим
законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
6. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,
осим уколико подноси електронску понуду, када се доказ доставља у изворном електронском облику.
7. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
8. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу
да накнадно достави тражена документа у примереном року.
9. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
10. Уколико понуђач не достави све напред наведене доказе, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
11. Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈН за
подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко
подизвођача, на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом, док остале услове
из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.
12. У складу са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и да достави доказе о испуњености тих услова, док остале услове
испуњавају заједно, односно у складу са ЗЈН-ом.
13. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке о додели уговора,
односно до закључења уговора о јавној набавци.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине
понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у
целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. У
супротном, понуда се одбија.
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику, као и прилози који се достављају уз понуду осим
каталога односно извода из каталога који може бити на енглеском језику.
2. Обавезна садржина понуде
Понуда мора да садржи:
- Образац понуде, са свим прилозима (1, 2 и 3) који чине саставни део понуде - попуњен, потписан и
печатом оверен;
- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН, наведене у Упутству како се
доказује испуњеност услова;
- Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Модел уговора, попуњен у складу са понудом попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац структуре цена из техничке спецификације и образац структуре цена број VIII у конкурсној
документацији попуњен, потписан и печатом оверен.
- Образац изјаве о непостојању сукоба интереса, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац трошкова припреме понуде, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о поштовању обавеза о заштити на раду, запошљавању и условима рада и да понуђач
нема забрану обављања делатности која је на снази на дан подношења понуде члан 75. став 2. ЗЈН-а,
попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве понуђача о средству финансијског обезбеђења;
-Додатни услов за све партије:
Доказ о усаглашености понуђених добара са техничком спецификацијом: Каталог односно извод из
каталога у коме су приказане све карактеристике опреме на основу којих Комисија може ценити да ли
понуђено добро одговара техничким карактеристикама датим у конкурсној документацији. У каталогу је
потребно назначити број партије и ставке у оквиру партије изнад слике и карактеристика добра које се
нуди. (каталог односно извод из каталога може бити и на енглеском језику).
НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду за модел који је одговарајући потребно је и да у
колони „напомена“ техничке спецификације то назначи за конкретну ставку за коју нуди
одговарајући модел и наведе произвођача и достави каталог за понуђено добро са назнаком
партије и ставке изнад слике и карактеристика производа.
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3. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Обрасци дати у конкурсној документацији, морају бити исправно попуњени, потписани и оверени, у
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације.
Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације. Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара у оквиру партије.
Уколико се не поднесе за све врсте и количине, понуда неће бити разматрана Сматраће се
неодговарајућом и биће одбијена.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у Обрасцу структуре цена.
Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације.
Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати
за сваку партију посебно.
Понуда се подноси за све врсте добара у оквиру појединачне партије. Уколико се понуда не поднесе за
све врсте добара у оквиру појединачне партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као
неприхватљива.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који
је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе понуђача попуњава,
потписује и оверава печатом све обрасце наведене у конкурсној документацији.
Обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени печатом.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија није дужан да за сваку партију подноси посебне
обрасце који су предвиђени у конкурсној документацији.
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде, које је потписано
и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење се доставља уз понуду. Поред тога, он
попуњава, потписује и оверава све горе наведене обрасце, као и код подношења понуде са подизвођачем
односно самосталне понуде.
Сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и печатом оверава образац Подаци о понуђачу
који је учесник у заједничкој понуди. Овлашћени представник понуђача попуњава, потписује и печатом
оверава, образац Подаци о понуђачу.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају, потписују и печатом
оверавају осим горе наведених образаца и Образац Подаци о подизвођачу.
4. Понуда са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У понуди, понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или са подизвођачем или као
заједничку понуду.
6. Подизвођач
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде који је дат у конкурсној документацији наведе опште податке о подизвођачу,
проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од
укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:
- за подизвођача достави изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона
на начин предвиђен у конкурсној документацији.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац
претрпео знатну штету. У овом случају Наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове
одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде који је дат у конкурсној документацији
морају се навести општи подаци о сваком учеснику из групе понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача морају се доставити изјаве о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона на начин предвиђен у конкурсној документацији, док додатне услове
испуњавају заједно .
У случају подношења заједничке понуде, обрасци из конкурсне документације потписују се и печатом
оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3. Упутства понуђачима како да
сачине понуду.
Понуђачи из Групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Група понуђача дужна је да уз понуду достави и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред Наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
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3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8. Захтеви у погледу рока испоруке; места испоруке; начина, рока и услова плаћања; рока
важења понуде; квалитета; гарантног рока и пријема добара.
Испорука – рок, место и начин испоруке:
Рок испоруке, односно коначног извршења уговора (испорука целокупне количине добара према
техничкој спецификацији) не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.
Место и начин испоруке – Франко Наручилац, у седишту Наручиоца (Купца- Наручиоца) на сто
корисника распаковано-монтирано.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање уговорене вредности је по коначном извршењу уговора, након сачињавања записника о
примопредаји добара, у року од 15 дана по испостављеној фактури, на текући рачун Понуђача.
Уколико Понуђач не изврши своје обавезе у уговореном року, наручилац може захтевати раскид уговора
и реализовати средство обезбеђења ивршења уговорних обавеза.
Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од наведеног у конкурсној
документацији (нпр. Авансно плаћање или краћи рок од траженог), таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Захтев у погледу квалитета
Квалитет добара која су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:
-важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
-техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са техничким
карактеристикама из конкурсне документације,
-уверењима о квалитету и атестима;
-добра морају бити испоручена у оригиналним паковањима, морају бити нова, некоришћена, у
исправном стању и да поседују све што је потребно за употребу.

Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Захтев у погледу гарантног рока, сервисирања у гарантном року и пријема добара:
Гарантни рок – за све позиције у обрасцу понуде изражен у месецима. (Образац техничке
спецификације, посебна колона)
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља потврду о
постојању сарадње са овлашћеним сервисима).
Пријем робе извршиће се од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача у просторијама наручиоца.
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Уколико понуђач не испоручи добра која одговарају техничкој спецификацији, а према прихваћеној
понуди, то ће бити записнички констатовано и иста ће бити враћена понуђачу, а понуђач је дужан да
испоручи одговарајућа добра до истека уговореног рока.
Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова на опреми.
Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача.
Уколико се Понуђач не придржава наведених упутстава, који се тичу испоруке, плаћања, рока важења
понуде понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9. Цена, структура цене, валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди:
Цена добара коју Понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима.
Наручилац понуђачу исплаћује износ без ПДВ-а.
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у Обрасцу техничке спецификације, Обрасцу понуде и
Обрасцу структуре цана. Понуђач треба да упише појединачну цену без урачунатог ПДВ-а, као и укупну
цену у динарима без урачунатог ПДВ-а по свакој ставци из техничке спецификације и по свакој партији
за коју подноси понуду. Цена без ПДВ-а се даје FCO наручилац и њоме се обухватају сви зависни
трошкови који је оптерећују, такође њоме морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују
се посебно).
За партије број 1 и 2 у цену је поребно урачунати и ажурирање софтвера за предметна добра.
Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати. Цену је потребно изразити и нумерички и текстуално,
при чему текстуално изражена вредност има предност. Уколико Комисија приликом прегледа понуда уочи
рачунске грешке, о томе ће обавестити Понуђача. Понуђач је дужан да у писменој форми да сагласност за
исправку грешке.
НАПОМЕНА
На основу члана 3. Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији АПКМ за
време важења резолуције SB OUN 1244 (Сл. Гласник РС бр. 111/2013) промет добара која се стављају у
слободан промет на територији АПКМ ослобођен је плаћања ПДВ-а, уз спровођење одговарајућег
царинског поступка.
Такође, опрема набављена у оквиру програма међународне сарадње ERASMUS + је ослобођена царине и
ПДВ-а.
У складу са свим напред наведеним Понуђач је ослобађен плаћања ПДВ-а, а Наручилац исплаћује
Понуђачу износ из понуде без ПДВ-а , што представља износ укупне уговорене вредности.
10. Начин означавања поверљивих података:
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица,
понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, а испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено
„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
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Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
11. Средство финансијског обезбеђења:
Наручилац као средство финансијког обезбеђења за добро извршење посла (извршење уговорних обавеза
из закљученог уговора о јавној набавци) прихвата искључиво оригинал сопствену бланко меницу.
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани Понуђач биће у обавези да на дан закључења
уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла , са
клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру
Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Универзитет у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у износу од 10% од вредности уговора, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза.
Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, до 139/14), са
посебним нагласком на чланове 47, 47а, 48. и 49. Закона о платном промету («Службени гласник РС»,
бр. 139/14).
Саставни део Конкурсне документације јe - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе
уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђених у Конкурсној документацији
(Образац XIII)
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговорити у писаном облику
објављивањем на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано
лице може упутити електронским путем на адресу: ljubisa.djordjevic@pr.ac.rs
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
13. Измене и допуне конкурсне документације:
Ако Наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну
документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено обавестити све понуђаче
објављивањем на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Уколико наручилац измени
конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда истовремено доноси
и објављује Одлуку о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни
Наручиоца.
14. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача:
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац ће уз сагласност Понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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У случају разлике између јединичне цене и збирне цене по јединицама мере, меродавна је јединична
цена.
Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
15. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима:
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о негативној референци у складу са чланом 82.
ЗЈН-а.
16. Разлози због којих ће понуда бити одбијена:
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са
чланом 3. тачком 31), 32) и 33) ЗЈН.
Наручилац ће одбити понуду и ако:
-понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
-понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
-понуђач не достави тражено средство обезбеђења;
-је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
-понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није
могуће упоредити је са другим понудама;
- у осталим случајевима у којима понуђач није поступио у складу са захтевима предвиђеним у
конкурсној документацији.
17. Критеријум за оцену понуда:
Критеријум за који се Наручилац определио за оцењивање понуда је у складу са чланом 85. Закона о
јавним набавкама - критеријум најнижа понуђена цена.
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде оног понуђача који је дао краћи рок извршења, у
случају да су понуде изједначене и у погледу овог критеријума предност ће имати понуда, дужи гарантни
рок (дужина гарантнтих рокова се исказује појединачно за сваку од наведених ставки те дужина
гарантног рока представља збир свих ставки).
Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из позива
за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве понуде. Понуда за
коју је Наручилац утвдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је не може накнадно
допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом.
18. Рок за закључење уговора:
Уговор о јавној набавци биће закључен најкасније у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да исти потпише, уговор ће се закључити са следећим
рангираним понуђачем.
19. Обустављање поступка јавне набавке:
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Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу
са чланом 109. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати
у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити и доставити
понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац је дужан у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке,
објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања
понуде из члана 88. ст. 3. ЗЈН.
20. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се радним данима непосредно радним данима од 08 до 14 часова на
писарници или поштом на адресу наручиоца Универзитет у Приштини, Филипа Вишњића бб, 38220
Косовска Митровица или електронском поштом на e-mail ljubisa.djordjevic@pr.ac.rs а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије предвиђено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека тока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3 ЗЈН-а, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту
права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу
захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева из члана 149. став 3.и 4. ЗЈН-а, подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или је могао знати у време подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. ЗЈН-а.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара
(број жиро рачуна:840-30678845-06, позив на број ОПЈН 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7, сврха: такса за ЗЗП,
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Универзитет у Приштини ОПЈН 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7 за партију/е број___, корисник: Буџет Републике
Србије).
Поступак заштите права регулисан је одредбама чланова 148-159. ЗЈН-а.
21. Трошкови припремања понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
22. Поштовање важећих прописа
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању , условима рада и заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1.ПОНУДА

За отворени поступак јавне набавке – набавка опреме за телевизијски студио и рачунарске
опреме - по партијама, за партију/е број _________________________ОПЈН број 3/2016-Е01П1,2,6 и 7, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана
17.03.2017. године и на интернет страници Наручиоца

Понуђач доставља Понуду број ________________, од _____ 2017. године:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: ____________________________________

Рок важења понуде____________дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
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(максимум 60 )календарских дана од дана закључења уговора

Рок испоруке добара

Гарантни рок

(најдуже 60 дана од дана закључења уговора)
месеци, од примопредаје опреме (збир свих ставки које су
дате појединачно у Обрасцу техничке спецификације ).

Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самостално
б) заједничка понуда (навести називе понуђача учесника у заједничкој понуди)
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) понуда са подизвођачем
Назив
подизвођача______________________________________________________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен
подизвођачу___________________________________
Део предметне набавке који ће извршити
подизвођач_______________________________________

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:

Структура цене – без урачунатог пореза на додату вредност;
Сртуктура цене без урачунатог ПДВ-а мора садржати све трошкове везане за извршење уговора
са урачунатим евентуалним попустима.
Наручилац плаћа понуђачу износ без ПДВ-а јер је плаћање ПДВ-а ослобођено по више основа
што је детаљно образложено у конкурсној документацији.
Квалитет и квантитет – у складу описом датим у техничкој спецификацији конкурсне
документације.
Рок испоруке- најдуже 60 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке – Франко Наручилац, у седишту Наручиоца (Купца- Наручиоца) „на сто
корисника – распаковано-монтирано-пробни рад“.
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Гарантни рок –у месецима за све позиције у обрасцу техничке спецификације, збирно за све
ставке у оквиру партије, и посебно исказан за сваку партију.
Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
информацију о овлашћеним сервисима).
Рок важења понуде – минимум 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда.
Рок плаћања – 15 дана од дана испоруке и достављања фактуре, отпремнице и потписа
записника о примопредаји.
Понуђачу није дозвољено да захтева исплату аванса.

Датум

МП

Понуђач

_______________________
(потпис одговорног лица)
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2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

_______________________________________

Адреса понуђача:

_______________________________________

Лице за контакт:

_______________________________________

е-маил:

_______________________________________

Телефон:

_______________________________________

Порески број понуђача (ПИБ):

_______________________________________

Матични број понуђача:

_______________________________________

Шифра делатности:

_______________________________________

Број рачуна, и код које банке:

______________________________________
________________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________________

Датум

МП

Понуђач

_______________________
(потпис одговорног лица)
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2.1. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача: _______________________________________
Адреса подизвођача: _______________________________________
Лице за контакт:
е-маил:
Телефон:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Порески број подизвођача (ПИБ): _______________________________________
Матични број подизвођача:

_______________________________________

Шифра делатности:

_______________________________________

Број рачуна:

_______________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________

Датум

МП

Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе
са подизвођачем. У колико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
копирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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2.2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача: _______________________________________
Адреса понуђача: _______________________________________
Лице за контакт: _______________________________________
е-маил: _______________________________________
Телефон: _______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ): _______________________________________
Матични број понуђача: _______________________________________
Шифра делатности: _______________________________________
Број рачуна: _______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________

Датум

МП

Понуђач

________________________
(потпис одговорног лица)
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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VI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН-а
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

а) понуђач б) подизвођач в) члана групе понуђача

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу____________________________________
______________________________________ (навести пословно име или скраћени назив)
ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама тачка 1-4
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, број 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7. годину, чији је
предмет набавка добара-опрема за телевизијски студио и рачунарска опрема, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама)
2. Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама)
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
(члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама)

Потпис овлашћеног лица
МП

Напомена: Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од 5 дана од дана пријема
писменог захтева Наручиоца, достави оргинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана
75. и 76. ЗЈН на увид. Ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву, а достављање оргинала/оверених копија ће тражити од понуђача који је следећи на ранг
листи, ради закључења уговора.
Датум
___________

МП

Понуђач
______________
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР
о јавној набавци опреме за телевизијски студио и рачунарске опреме
за партију/е број____

Закључен у Косовској Митровици, дана ___.___.2017. године између:

1.______________________________

из_____________, ул.______________________

кога заступа директор ____________________________ - (у даљем тексту: Продавац)
Текући рачун број:
ПИБ:
Матични број:

1.1.______________________________________________________________________, и
(Остали понуђачи из групе понуђача)

2. Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, ул. Филипа
Вишњића бб, којег заступа ректор проф. др Срећко Милачић - (у даљем тексту: Купац).
Текући рачун број: 840-5494760-28; ПИБ:102076316 ; Матични број: 09018417
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Члан 1.
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1. Да је Купац према члану 32. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15), а на
основу Позива за подношење понуда ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке добараопрема за телевизијски студио и рачунарска опрема - по партијама, објављеног на Порталу јавних
набавки дана 17.03.2017. године, спровео ОПЈН број 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7.
1.2. Да је Продавац:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
доставио Понуду бр. ___________ од __________ године за партију/е бр____, која у потпуности одговара
траженим захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део овог уговора
као – Прилог број 1.
1.3. Да је важност Понуде из тачке 1.2. најмање 60 дана од дана отварања понуде.
1.4. Да је укупна вредност Понуде, дата без ПДВ-а, односно да уговорена вредност износи
_______________ динара.
1.5. У складу са актима наведеним у конкурсној документацији Продавац се ослобађа плаћања
ПДВ-а, а Купац исплаћује продавцу износ из понуде без ПДВ-а, што представља износ укупне
уговорене вредности.
1.6. Средства за реализацију предметне набавке су обезбеђена из међународног пројекта
ERASMUS+ бр. 561688.
Члан 2.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1. Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку опреме за телевизијски
студио и рачунарске опреме (_________________________________________) назив односно број
партије/а, у свему према захтевима из обрасца структуре цена (техничке спецификације) где су
прецизирани предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца број _________од
__________, а Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором.
(Продавац наступа са подизвођачем __________________________________________, улица
__________________________ из ______________________, који ће делимично извршити предметну
набавку, у делу: _________________________________________ .)
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Члан 3.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1. Укупна уговорена вредност без ПДВ-а износи ________________динара.
3.2. Продавац се обавезује да ће добра која су предмет Уговора испоручити по јединачним
ценама без ПДВ-а из понуде у Прилогу број 1 уговора.
3.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
3.4. Цена без ПДВ-а се даје FCO Купац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је
оптерећују. Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се посебно).
У цену је потрбно урачунати и ажурирање софтвера за опрему из Партија број 1 и 2.
3.5. Купац ће извршити плаћање у висини уговорене цене вирманом након испоруке добара која
у целости одговара уговореном квалитету и квантитету и након сачињавања записника о примопредаји
добара, у року од 15 дана по испостављеној фактури, на текући рачун Продавца.

Члан 4.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
4.1. Рок испоруке је ____ дана (не може бити дужи од 60 календарских дана) од дана закључења
уговора.
.
4.2. Место и начин испоруке – Франко Наручилац, у седишту Наручиоца (Купца- Наручиоца)
„на сто корисника – распаковано-монтирано-пробни рад“.
4.3. Продавац је дужан да, по закљученом уговору, изврши испоруку комплетно наручене
робе, на адресу Купца одједном.
4.4. Уколико Продавац не изврши своје обавезе у уговореном року, наручилац може захтевати
раскид уговора и реализовати средство обезбеђења ивршења уговорних обавеза.

Члан 5.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ

5.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са техничким
карактеристикама из конкурсне документације,
- уверењима о квалитету и атестима,
- добра морају бити испоручена у оригиналним паковањима, мора бити нова, некоришћења у
испавном стању и да поседује све што је потребно за њену употребу.
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5.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац гарантује да
ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама и техничким условима из
конкурсне документације.
5.3.Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да приликом
испоруке буде снабдевена прописаном документацијом ( превод, сагласности и остала неопходна
документација), која доказује право пуштања тих производа у промет на домаћем тржишту, у складу са
важећим прописима.
5.4. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, и захтева испоруку уговореног квалитета
и количине робе.
5.5. Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених
представника Продавца и Купца.Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом испоруке,
Записником који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна. Евентуалне
рекламације од стране Купца морају бити сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 3
дана од дана када буду уочене.
5.6. Ако се касније, у току гарантног рока утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има
недостатке и скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања
Записника о рекламацији.
Члан 6
ГАРАНЦИЈА
6.1. Гарантни рок – за све позиције у обрасцу структуре цена је изражен у месецима. (Образац
техничке спецификације, посебна колона)
6.2. Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима (при испоруци опреме добављач доставља
Потврду о постојању сарадње са овлашћеним сервисима).
6.3. Пријем робе извршиће се од стране овлашћених лица Купца и Продавца у просторијама
Купца.
6.4. Продавац мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова
на опреми у гарантном року. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача о троску
продавца.

Члан 7
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
7.1. Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави Купцу оригинал, бланко,
соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на
приговор и плативу на први позив , са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о
регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним
на Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, на износ од 10%
вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза.
7.2. Рок важности бланко, соло менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење уговора.
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7.3. Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, до
139/14), са посебним нагласком на чланове 47, 47а, 48. и 49. Закона о платном промету («Службени
гласник РС», бр. 139/14).

Члан 8.
РАСКИД УГОВОРА
8.1. Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 8 (осам) дана. Отказни рок
тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.
8.2. У случају да Продавац не изврши уговорене овавезе у року предвиђеним овим Уговором
као крајњи рок за извршење испоруке предметне опреме Купац задржава право раскида уговора и
наплате средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза-бланко, соло меницу у износу од 10% од
нереализоване вредности утврђене уговором.
8.3. У случају спора по овом уговору решаваће надлежани суд према седишту Купца.

Члан 9.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
9.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних
страна.
9.2. Овај уговор важи до испуњења уговорених обавеза у уговореним роковима.
9.3. Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане
од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
9.4. Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 1 (један) примерак припада
Продавцу.
9.5. За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.

ПРОДАВАЦ

КУПАЦ

_____________________

________________________
проф. др Срећко Милачић
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VIII Образац структуре цена
ОПЈН 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7 набавка опреме за телевизијски студио и рачунарске опремепо партијама

Редни
број
партије

Назив партије

Укупна цена по партијама без ПДВ-а

1.

HD Камкордери са додатном опремом за
студијску варијанту

2.

4К уређаји за видео режију и видео
миксер са пратећом опремом

6.

Рачунарска опрема

7.

Рекови, каблови, конектори и пратећи
материјал за рекове

Напомена: За партије за које не подноси понуду понуђач ставља косу црту.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: ____________________________________

Датум

МП

Понуђач

_______________________
(потпис одговорног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ ПОСТОЈИ СУКОБ
ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ ПОСТОЈИ СУКОБ
ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у отвореном поступку
јавне набавке, набавка добара: опреме за телевизијски студио и рачунарске опреме - по
партијама, ОПЈН 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7, између нас као понуђача и представника наручиоца не
постоји сукоб интереса у смислу члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум

МП

Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
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X. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.68/2015), и чланом 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.29/13) , у отвореном поступку
јавне набавке – опрема за телевизијски студио и рачунарска опрема - по партијама, ОПЈН
3/2016-Е01-П1,2,6 и 7, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам понуду поднео назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум

МП

Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
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XI. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ - БРОЈ : 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7

Набавка опреме за телевизијски студио и рачунарске опреме - по партијама

Образац трошкова припреме
понуде*
Врста трошкова

Износ трошкова

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати трошкова.

МП

Потпис одговорног лица понуђача

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде
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XII. Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН-а
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7

Опрема за телевизијски студио и рачунарска опрема - по партијама

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

под кривичном и материјалном
одговорношћу

Понуђач

[навести

назив понуђача]

да сам

у

отвореном поступку јавне набавке, набавка опреме за телевизијски студио и
рачунарске опреме - по партијама, редни број 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7, поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис одговорног лица понуђача

МП

_______________________
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XIII. ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

На основу члана 61. став 7. Закона о јавним набавкама захтева се:

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Обавезујем се да ћу одмах при потписивању додељеног уговора о јавној набавци
(уколико моја понуда буде изабрана за најповољнију) ОПЈН број 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7, набавка
опреме за телевизијски студио и рачунарске опреме - по партијама, положити средство
финансијског обезбеђења које је предвиђено конкурсном документацијом и уговором.

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ
МП

____________________

___________________

68

