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ОБРАЗАЦ

НАЗИВ УГОВОРА: Набавка

 
БРОЈ НАБАВКЕ: 01/05-
 
Обавјештење о набавци бр
број: 58 од 28.07.2014. године

 
ПРИМА: Универзитет у Бањој
1А 
ДОСТАВИО: ( Према слиједећој
 

 

Главни 
понуђач * 

 

Члан групе 
понуђача * 

 

Итд… *  

 
* додати или одузети рубрике

понуду доставља један
'главни понуђач ' (и све

 
КОНТАКТ ОСОБА (за ову
 

Име и презиме

Адреса 

Телефон 

Факс 

Е-маил 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  
 
 

абавка и испорука рачунарске  опреме – ЛОТ

-3.1777/14 

бр. 200-1-1-1-92/14 објављено у “Службеном
године 

..................................

Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град-Булевар војводе

Према слиједећој табели ) 

Име / имена понуђача Потпис

 

 

 

или одузети рубрике за чланове групе понуђача, према
доставља један понуђач, име понуђача се треба уписати

и све остале рубрике избрисати) 

за ову понуду) 

Име и презиме  
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АНЕКС 1 

 

ЛОТ 1 

Службеном гласнику БиХ” 

                                                                                                                             
.................................. 

(мјесто и датум) 

Булевар војводе Бојовића 

Потпис 

понуђача према потреби. Ако 
треба уписати у рубрику 

 
 



ОБРАЗАЦ

НАЗИВ УГОВОРА: Набавка

 
БРОЈ НАБАВКЕ: 01/05
 
Обавјештење о набавци 
БиХ” број 58 од 28.07.2014. 
    
                                                                                                                             
Понуђач: ________________________________________________________________
 
За: КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ
 
Ми нудимо испоруку рачунарске
потребе Архитектонско-
складу са Условима уговора који
 
Цијена Понуде  
(без укљученог ПДВ-а) 

 
Дајемо попуст у износу од

Мјесто испоруке: ставке од
факултет Универзитета у Бањој

Бања Лука. Ставке од 
Универзитета у Тузли, Др

Херцеговина.  

Ова Понуда и ваше писмено
Уговора између нас. 
Својим потписом потврђујемо
документације. 
 
_______________________
 Потпис и печат понуђача

 
Цијена Понуде са попустом
(без укљученог ПДВ-а) 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 
 

абавка и испорука рачунарске  опреме – ЛОТ

01/05-3.1777/14  

 број 200-1-1-1-92/14 објављено у “Служб
.2014. године 

     __________________ 
                                                                                                                             

: ________________________________________________________________

КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ

унарске  опреме у оквиру реализације ТЕМПУС

-грађевинског факултета Универзитета у Бањој

Условима уговора који прате ову Понуду, по Цијени Уговора

 
 
________________________ КМ

износ у  бројкама  
_____________________________________________ 
/словима/ 
 

износу од _______ %  или _________________ КМ/

оруке ставке од 1-21. (и 21.) испоручити на Архитектонско
Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића

од 22 -27. испоручити на Академију драмских
Тузли, Др Тихомила Марковића 1, 75 000 

ваше писмено прихватање Понуде ће  бити саставни дио

потписом потврђујемо да безусловно прихватамо све услове

_______________________ 
понуђача 

са попустом         
 
________________________ КМ

износ у  бројкама 
_______________________________________________ 
/словима/ 
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АНЕКС 2 
                                                   

 

ЛОТ 1 

објављено у Службеном гласнику 

__________________  
                                                                                                                             [датум] 

: ________________________________________________________________ 

БАЊОЈ ЛУЦИ 

реализације ТЕМПУС пројекта за 
Универзитета у Бањој Луци, у 

Уговора од: 

КМ/€ 

_____________________________________________ КМ/€ 

КМ/€ 

Архитектонско-грађевински 
Бојовића 1А, 78 000 

Академију драмских умјетности 
000 Тузла, Босна и 

саставни дио обавезујућег 

прихватамо све услове из Тендерске 

КМ/€ 

_______________________________________________ КМ/€ 



 У одговору на ваш
јавну набавку опреме за

ТЕМПУС-ЈПХЕС: „Развој и
сцене“ за потребе Архитектонско
Луци, Ми, доље потписани
 

1. Прегледали 
документације за јавну набавку
2012-1-РС-ТЕМПУС-ЈПХЕС
менаџере сцене“ за потребе
Бањој Луци број: ЈН/05
цјелини, без икаквих резерви

 
2. Нудимо испоруку

Тендерске документациј

резерви или ограничења; 
 
3. Укупна цијена

укљученог ПДВ-а). Исказана
је идентична са цијеном на Обрасцу

 
4. На укупну цијену

КМ/€; 
 
5. Укупна цијена

КМ/€; 
 
6. Ова понуда важи

понуда, тј. до /…../…../…..
 
7. Рок за испоруку

дана потписа уговора (не може
 
8. Дајемо гаранцију

мјесеци (не може бити краћа
Записника о извршењу уговорниох

 
9. Ако наша понуда

гаранцију за добро извршење

документације. 
 

 

 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 
ваш позив за достављање понуде, Тендерска 

опреме за ТЕМПУС пројекат 530810-ТЕМПУС

ЈПХЕС Развој и примјена курсева за позоришне техничаре
потребе Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета

потписани, овим изјављујемо сљедеће: 

Прегледали смо и у потпуности прихватамо садржај

јавну набавку опреме за ТЕМПУС пројекат 530810
ЈПХЕС: „Развој и примјена курсева за позоришне

за потребе Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета

ЈН/05-3.1777-3/14. Овом изјавом прихватамо њене
икаквих резерви или ограничења; 

испоруку рачунарске опреме у складу са

документације, критеријумима и утврђеним роковима

 

Укупна цијена наше понуде износи ___________________ 
Исказана укупна цијена на Обрасцу за цијену понуде

цијеном на Обрасцу за укупну цијену понуде (АНЕКС

укупну цијену дајемо попуст у износу од ....... %  

Укупна цијена са урачунатим попустом износи ____________________ 

Ова понуда важи 90 (дана) рачунајући од истека рока
…../…../…../ (датум); 

Рок за испоруку рачунарске  опреме је _______________ 
не може бити дужи од 30 календарских дана

Дајемо гаранцију на испоручену рачунарску опрему ________________ 
може бити краћа од 12 мјесеци) рачунајући од дана

ршењу уговорниох обавеза. 

Ако наша понуда буде прихваћена, обавезујемо се да ћемо

добро извршење уговора у складу са тачком
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АНЕКС 3 

Тендерска документација за 
ТЕМПУС-1-2012-1-РС-

позоришне техничаре и менаџере 
факултета Универзитета у Бањој 

прихватамо садржај Тендерске 
пројекат 530810-ТЕМПУС-1-

за позоришне техничаре и 
факултета Универзитета у 

прихватамо њене одредбе у 

складу са условима из 
утврђеним роковима, без икаквих 

 ___________________ KM/€ (без 
цијену понуде (АНЕКС 5) 

понуде АНЕКС 2); 

 или ........................ 

износи ____________________ 

истека рока за достављање 

 _______________ рачунајући од 
календарских дана). 

опрему ________________ 
рачунајући од дана потписивања 

обавезујемо се да ћемо доставити 
са тачком 8.7 Тендерске 



 
 
10. Ако нама буде

уговор у року 7 (седам) дана
потпишемо уговор у наведеном

 
11. Испуњавамо све

Тендерске документације и

Тендерској документацији због

налазе документи којима потврђујемо
 
Име и презиме лица које је
 
[…………………………………………………………………]
 
Потпис: […………………………………….…………………]
 
Мјесто и датум: […………………………………...………….]
 
Печат фирме/предузећа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ако нама буде додијељен уговор, обавезујемо се да ћемо

седам) дана од дана позива Уговорног органа на потпис
уговор у наведеном року, сматраће се да смо одустали од истог

Испуњавамо све квалификационе услове који су наведени
документације и не налазимо се ни у једној ситуацији
документацији због које бисмо били искључени из учешћа

документи којима потврђујемо да су квалификациони услови испуњени

је овлаштено да представља понуђача: 

[…………………………………………………………………] 

: […………………………………….…………………] 

: […………………………………...………….] 
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обавезујемо се да ћемо потписати 
органа на потпис. Уколико не 
одустали од истог. 

који су наведени у тачки 5. 
једној ситуацији наведеној у 

искључени из учешћа. У прилогу се 
квалификациони услови испуњени. 



 
 

 
     

ПОВЈЕРЉИВЕ
 
 
 

Информација која је 
повјерљива 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Потпис и печат понуђача 
 
_______________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 

у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 

информација 

  

  

  

  

 

_______________________ 
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АНЕКС 4 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ

 
__________________________________________
 ТАЧАН НАЗИВ ПОНУЂАЧА

__________________________________________________
 АДРЕСА ПОНУЂАЧА

 
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

И ИСПОРУКУ РАЧУНАРСКЕ

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕ
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ

 
У складу са Тендерском
године за набавку и испоруку
грађевинског факултета Универзитета
понуду за поменуту набавку
 
RB NAZIV  

1 PROJEKCIONO PLATNO

2 Kamera projektor za 

učionicu 

3 Video projektor HD 

4 Digitalni fotaparat (DSLR)

5 Objektiv za digitalni 

fotoaparat (DSLR) pod red.

br. 4. 

6 Baterija za fotoaparat 

pod red. br. 4. 

7 Torba za fotoaparat

pod red. br. 4. i objektiv 

red. br. 5. 

8 Memorijska kartica SD HC 

16GB Extreme HD Video 

SDHC, UHS,U   

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

__________________________________________       ДАТУМ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА               

          БРОЈ

__________________________________________________ 
ПОНУЂАЧА 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 01/05
ДОКУМЕНТАЦИЈА БР: ЈН/05-3.1777-3/14 ЗА ЈАВНУ

РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ АРХИТЕКТО

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ – КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Тендерском документацијом број: ЈН/05-3.1777-3/14
набавку и испоруку рачунарске опреме за потребе Архитектонско

факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 1, достављамо

поменуту набавку са цијенама:  

 JDM KOL  JDC 

PROJEKCIONO PLATNO kom 1  

Kamera projektor za kom 1  

Video projektor HD  kom 2  

(DSLR)  kom 1  

Objektiv za digitalni 

(DSLR) pod red. 

kom 1  

Baterija za fotoaparat (DSLR) kom 1  

Torba za fotoaparat (DSLR) 

br. 4. i objektiv pod 

kom 1  

Memorijska kartica SD HC 

16GB Extreme HD Video 

kom 1  
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АНЕКС 5 

ДАТУМ: ____________ 

БРОЈ: ____________ 

01/05-3.1777/14 – 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ПОТРЕБЕ АРХИТЕКТОНСКО-
ЊОЈ ЛУЦИ – ЛОТ 1 

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3/14 од 21.07.2014. 
потребе Архитектонско-

, достављамо вам 

VRIJEDNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Memorijska kartica SD HC 

32GB Extreme HD Video

SDHC,UHS,C1 

10 Desktop računar  

11 Desktop računar 

12 Notebook tablet 

13 Notebook 

14 Grafički tablet 

15 Eksterna memorija bez 

napajanja 

16 Eksterna memorija sa 

napajanjem 

17 Zvučnici 

18 Audio kabl  RCA/3,5mm

19 Audio - video kabl RCA

20 SDI video kabl 

21 HDMI kablovi 

22 LAPTOP                                                                                                              

23 DIGITALNI FOTOAPARAT

(DSLR)                                           

24 OBJEKTIV ZA DIGITALNI 

FOTOAPARAT  (DSLR) pod 

red. br. 23.  

25 BLJESKALICA (BLIC)  ZA DSLR 

FOTOAPARAT  pod red. br. 

23.                                 

26 VIDEO PROJEKTOR 

27 TABLET  7"                                                                                                 

 

 

 

Memorijska kartica SD HC 

32GB Extreme HD Video 

kom 1  

kom 1  

kom 1  

kom 1  

kom 1  

kom 1  

Eksterna memorija bez kom 1  

Eksterna memorija sa kom 2  

kom 1  

/3,5mm kom 3  

video kabl RCA kom 3  

kom 2  

kom 3  

                                                                                                              kom 1  

DIGITALNI FOTOAPARAT 

                                 

kom 1  

OBJEKTIV ZA DIGITALNI 

(DSLR) pod 

kom 1  

BLJESKALICA (BLIC)  ZA DSLR 

pod red. br. 

 

kom 1  

VIDEO PROJEKTOR                                                                                              kom 1  

TABLET  7"                                                                                                 kom 2  

УКУПНО ∑(1-27) 
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Набавка и испорука рачунарске
факултета Универзитета у Бањој

 
Уговорне стране: 
 
1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ
проф. др Станко Станић (у даљем

 
2. __________________________________,
којег заступа директор __
тексту: Извршилац), с друге

Предмет овог уговора је

Архитектонско-грађевинског
Корисник) – ЛОТ 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују

додјели уговора најповољнијем

опреме за потребе Корисника
отвореног поступка јавне

бр.__________ од дана, ___________., 
орган.  
 
Тендерска документација бр

дана, __________. саставни су

Корисник се обавезује да на
Уговора плати Извршиоцу износ

 

словима(:.....................................................................................)

У цијену из претходног става
 
Цијена из става 1. овог члана

предвиђену у понуди Извршиоца

 

 

 

 
 

Н А Ц Р Т     У  Г  О  В  О  Р A 

испорука рачунарске опреме за потребе Архитектонско
Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, чији је заступник ректор
(у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

__________________________________,Ул____________________________, 
директор ______________________ као извршилац посла

Извршилац с друге стране.  
 

Члан 1. 
уговора је набавка и испорука рачунарске опреме

грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луцу

Члан 2. 
сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу
најповољнијем понуђачу у предмету набавке и испоруке

Корисника – ЛОТ 1, која је резултат претходно
јавне набавке, на основу којег је Понуда

од дана, ___________., оцијењена као најповољнија

документација бр. ЈН/05-3.1777-3/14 и Понуда Извршиоца

саставни су дио овог Уговора.  
 

Члан 3. 
обавезује да на име цијене за испоруку рачунарске опреме
Извршиоцу  износ од:  

.....................................КМ/€  
словима(:.....................................................................................)

 
претходног става није урачунат ПДВ. 

става овог члана је непромијењива и одређена је
понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама
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АНЕКС 6 

Архитектонско-грађевинског 

ректор Универзитета             
једне стране и 

____________________________, 
ц посла (у даљем 

опреме за потребе 
Бањој Луцу (у даљем тексту: 

закључен на основу Одлуке о 
и испоруке рачунарске 

ходно проведеног 
којег је Понуда Извршиоца 

најповољнија за уговорни 

Понуда Извршиоца бр.____ од 

опреме члана 1. овог 

(:.....................................................................................) 

одређена је за сву опрему 
јединичним цијенама. 



Извршилац се обавезује да
року до _______________
потписа Уговора.  
 

Извршилац даје гаранцију
мјесеци). Извршилац је обавезан
квар на опреми, те да у примјереном
момента пријаве, отклони квар

Уколико Извршилац не поступи
Уговор и инструмент гаранције

На дан закључења уговора
висини од 10% вриједности
Средства гаранције доброг

компензација за било који губитак

своје обавезе по Уговору
средстава гаранције Извршилац

односима да намири потпуну
Гаранција за добро извршење

Извршилац је одговоран за правне
 

Уговорне стране су сагласне

записнички од стране Комисије
извршењу уговорних обавеза
  

Записник из члана 8. овог
плаћање уговорене цијене и
 

Уколико се записнички утврди
квалитета, Извршилац  је
отклонити, а уколико то

одговарајућом у примјереном
када је записнички утврђена
 

 

 

 
 

Члан 4. 
обавезује да ће сву опрему из члана 1. овог Уговора

_______________ (не дужем од 30 календарских дана), рачунајући

Члан 5. 
гаранцију за опрему______ мјесеци (не може бити

је обавезан у гарантном периоду да по позиву
те да у примјереном року, али не дужем од 1
отклони квар и систем доведе у исправно стање.  

Извршилац не поступи на тај начин Наручилац има право
инструмент гаранције да на наплату. 

 
Члан 6. 

закључења уговора Извршилац даје гаранцију за добро извршење

вриједности Уговора.  
гаранције доброг извршења уговора биће наплатива Наручиоцу

било који губитак који настане из пропуста Извршиоца

по Уговору. Уколико се утврди да је висина штете

гаранције Извршилац је обавезан по одредбама Закона о

намири потпуну штету.  
добро извршење уговора је у форми безусловне банкарске

 
Члан 7. 

одговоран за правне и материјалне недостатке испуњења

Члан 8. 
стране су сагласне да се пријем свих уговорних обавеза

стране Комисије коју одреди Наручилац и сачини
уговорних обавеза. 

Члан 9. 
овог Уговора и документација за плаћање

уговорене цијене и саставни су дио овог Уговора. 

Члан 10. 
записнички утврди да испоручена опрема има грешке или

  је дужан у року од 5 (пет) дана све уочене
уколико то не учини у наведеном року, замијениће

примјереном року, али не дужем од 10 календарских
записнички утврђена грешка. 
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овог Уговора испоручити у 
, рачунајући од дана 

не може бити краћа од 12 
по позиву индентификује 

10 (десет) дана од 
 

Наручилац има право да раскине 

добро извршење уговора у 

наплатива Наручиоцу као 
пропуста Извршиоца да изврши 
висина штете већа од износа 

одредбама Закона о облигационим 

банкарске гаранције. 

недостатке испуњења уговора. 

уговорних обавеза изврши 
и сачини Записник о 

за плаћање чине основ за 

грешке или није уговорног 
дана све уочене недостатке 
року замијениће опрему 

календарских дана од датума 



У случају да Извршилац ни
погледу испоручене опреме
гаранције за добро извршење

 

Квалитет испоручене опреме
документације, Понудом 
 

Уколико је Извршилац из Уговора

услов није обезбиједио путем
и монтаже опреме доставити
њега вршити сервисирање у
 

Корисник врши плаћања Извршиоцу

Записник из члана 8. овог
цијене.  
Корисник ће у року до 30
жиро-рачун Извршиоца, на
У случају неблаговременог

Извршиоцу у складу са правилима
 
Извршилац је сагласан да

закашњење при плаћању преко

предао налог за плаћање а

више дана од уговореног рока
 

Уговорне стране се одричу права

све неспоразуме рјешавати међусобним

а све у циљу успјешне реализације
У случају да уговорне стране
надлежан је Окружни привредни

Датумом закључења Уговора
За све што није регулисано
облигационим односима и
област. 
 

Трајање Уговора је од дана потписивања

 

 

 
 

Члан 11. 
Извршилац ни у накнадно одређеном року не отклони

испоручене опреме, Наручилац има право да раскине Уговор
добро извршење уговора да на наплату. 

Члан 12. 
опреме мора бити у складу са спецификацијом

онудом Извршиоца и одговарајућим техничким стандардима

Члан 13. 
из Уговора територијално удаљен, а у поступку

обезбиједио путем заједничког наступа, дужан је  да у моменту
опреме доставити уговор са предузећем са територије БиХ

сервисирање у гарантном року. 

Члан 14. 
плаћања Извршиоцу за испоручену опрему на основу

овог Уговора и фактура чине основ за плаћање

30 дана, по инструкцијама Извршиоца, извршити

звршиоца, на основу уредно испостављене документације
неблаговременог плаћања уговорене накнаде Корисник

складу са правилима о кашњењу у плаћању. 

сагласан да Кориснику неће зарачунавати затезне

плаћању преко «Трезора», ако је Наручилац у уговореном
плаћање, а Извршилац примио уплату са одгодом

уговореног рока из става 1. овог члана. 

Члан 15. 
се одричу права побијања овог Уговора по било којем
рјешавати међусобним договором у духу добрих пословних

успјешне реализације овог Уговора.  
уговорне стране не могу спор ријешити договором, за

Окружни привредни суд у Бањој Луци. 
 

Члан 16. 
закључења Уговора сматра се датум потписивања друге уговорне

није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе
односима и других позитивних прописа које регулишу

Члан 17. 
Уговора је од дана потписивања Уговора до истека гарантног
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року не отклони недостатке у 
раскине Уговор и инструмент 

спецификацијом из Тендерске 
техничким стандардима. 

а у поступку набавке тај 
је да у моменту испоруке 

територије БиХ који ће умјесто 

опрему на основу фактуре. 
основ за плаћање уговорене 

извршити плаћање на 
документације за плаћање. 

Корисник одговара 

зарачунавати затезне камате за 
у уговореном року 

са одгодом од једног или 

по било којем основу, па ће 
добрих пословних обичаја, 

договором, за рјешење спора 

потписивања друге уговорне стране. 
примјењиваће се одредбе Закона о 

које регулишу предметну 

истека гарантног рока.  



 
 

Овај Уговор је сачињен у 
страна припадају по два примјерка
Овај Уговор ступа на снагу даном

 
 
          

САГЛАСАН

_________________________________

ПОТПИС

 

 

Члан 18. 
сачињен у четири истовјетна примјерка, од којих свакој

примјерка. 
ступа на снагу даном потписивања. 

САГЛАСАН СА НАЦРТОМ УГОВОРА 

_________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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којих свакој од уговорних 


