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АНЕКС 1  
 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
Назив уговора:  Набавка и стављање у функцију робота са додатном опремом 

за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци  
 
Број набавке:  01/05-3.3657/13             

                    __________________  
 (мјесто и датум)  

 
 
Обавјештење о набавци 200-1-1-11-69/13 објављено у “Службеном гласнику БиХ” 
број 87 од 11.11.2013. године 
 
ПРИМА: УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ-БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА 
БОЈОВИЋА 1А  
 
ДОСТАВИО: (Према слиједећој табели) 
 
 Име/ имена понуђача Потпис 
 
Главни понуђач*   
Члан групе 
понуђача*   

Итд…* 
 
  

 
 * додати или одузети рубрике за чланове групе понуђача, према потреби. Ако 
понуду доставља један понуђач, име понуђача се треба уписати у рубрику 
„главни понуђач“ (и све остале рубрике избрисати) 
  
КОНТАКТ ЛИЦЕ (за ову понуду) 
 

Име и презиме  

Адреса  

Телефон  

Факс  

E-mail  
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АНЕКС 2  

ОБРАЗАЦ ЗА УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 
 

НАЗИВ УГОВОРА: Набавка и стављање у функцију робота са додатном опремом 
за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци 

 
БРОЈ НАБАВКЕ: 01/05-3.3657/13 
 
Обавјештење о набавци број 200-1-1-11-69/13 објављено у “Службеном гласнику 
БиХ” број 87 од 11.11.2013. године 
 __________________  
                                                                                                                                     [датум] 
 
Понуђач: ________________________________________________________________ 
 
За: КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
Ми нудимо испоруку робота са додатном опремом за потребе Машинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, у складу са Условима уговора који прате ову 
Понуду, по Цијени Уговора од: 
 
Цијена Понуде  
(на паритету DAP 
Бања Лука) 
 

 
________________________ КМ/€ 
износ у  бројкама 
_______________________________________________ КМ/€ 
/словима/ 

  
Дајемо попуст у износу од ....... %  или .............................КМ/€ 
 
Цијена Понуде  
са попустом             
(на паритету DAP 
Бања Лука) 
 

 
________________________ КМ/€ 
износ у  бројкама 
_______________________________________________ КМ/€ 
/словима/ 

 
Ова Понуда и ваше писмено прихватање Понуде ће  бити саставни дио обавезујућег 
Уговора између нас. 
Својим потписом потврђујемо да безусловно прихватамо све услове из Тендерске 
документације. 
 
_______________________ 
 Потпис и печат понуђача 
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АНЕКС 3 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 
У одговору на Ваш позив на тендер за горе наведени уговор, Ми, доље потписани, 
овим изјављујемо сљедеће: 
 
1.      Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај Тендерске 
документације за јавну набавку робота са додатном опремом за потребе 
Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Овом изјавом прихватамо њене 
одредбе у цјелини, без икаквих резерви или ограничења; 
2. Нудимо испоруку предметних роба, у складу са условима из Тендерске 
документације, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или 
ограничења; 
3.    Цијена наше понуде је непромјењива. Исказана укупна цијена на Обрасцу за 
цијену понуде (АНЕКС 5) је идентична са цијеном на Обрасцу за укупну цијену 
понуде (АНЕКС 2); 
4. На укупну цијену понуде дајемо попуст у износу од ..... %  или ........... КМ/€; 
5.       Рок за испоруку је ____________ календарских дана, рачунајући од дана 
потписивања уговора (не може бити дужи од 70 календарских дана); 
6. Дајемо гаранцију на испоручену опрему __________________ мјесеци       
(не може бити краћа од 12 дванаест мјесеци), рачунајући од дана потписивања 
Записника о извршењу уговорних обавеза; 
7. Ова понуда важи 90 (дана) рачунајући од истека рока за достављање понуда, 
тј. до /…../…../…../ (датум);  
8. У случају да имамо намјеру подуговарати, доставићемо Изјаву о 
подуговарању која се налази у прилогу Тендерске документације; 
9. Ако наша понуда буде прихваћена, обавезујемо се да ћемо доставити 
Гаранцију за добро извршење уговора у складу са тачком 8.3. Тендерске 
документације;  
10. Ако нама буде додијељен уговор, обавезујемо се да ћемо потписати уговор у 
року 7 (седам) дана од дана позива Уговорног органа на потпис. Уколико не 
потпишемо уговор у наведеном року, сматраће се да смо одустали од истог;  
11. Испуњавамо све квалификационе услове који су наведени у тачки 5. 
Тендерске документације и не налазимо се ни у једној ситуацији наведеној у 
Тендерској документацији због које бисмо били искључени из учешћа. У прилогу 
се налазе документи којима потврђујемо да су квалификациони услови испуњени. 
 
Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: 
 
/…………………………………………………………………/ 
Потпис: /…………………………………….…………………/ 
Мјесто и датум: /…………………………………...…………./ 
 



 

 4 

АНЕКС 4  
ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
 
Информација која 

је повјерљива 
Бројеви страница с 

тим 
информацијама, у 

понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 

информација 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
Потпис и печат понуђача  
 
_____________________ 
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АНЕКС 5 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 
 
__________________________________________       ДАТУМ: ____________ 
 ТАЧАН НАЗИВ ПОНУЂАЧА               

          БРОЈ: ____________ 
 
__________________________________________________ 
 АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 01/05-3.3657/13 – 
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА БР: ЈН/05-3.3657-2/13 ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ РОБОТА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ ЗА ПОТРЕБЕ 
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ – КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
У складу са Тендерском документацијом број: ЈН/05-3.3657-2/13 од 11.11.2013. 
године за набавку и стављање у функцију робота са додатном опремом за потребе 
Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, достављамо вам понуду за 
испоруку наведене опреме са цијенама:  
 

Р. Б. НАЗИВ   ЈДМ КОЛ ЈДЦ ВРИЈЕДНОСТ 
1 Индустријски робот комплет 1   
2 Електричне хватаљке ком 1   
3 Вакум хватаљке ком 1   
4 Feed through јединица ком 1   
5 Измјењивач алата (Tool changer) комплет 1   
6 Заштита од судара ком 1   
7 Сигурносна опрема комплет 1   
8 Сензор силе ком 1   
9 Софтвер за оff-line програмирање комплет 1   
10 Транспортер комплет 1   

11 
Материјал потребан за уградњу и стављање 
система у функцију пауш 1   

 УКУПНА ЦИЈЕНА НА ПАРИТЕТУ DAP БАЊА ЛУКА (1-11)  
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АНЕКС 6  

НАЦРТ УГОВОРА 
 

Набавка и стављање у функцију робота са додатном опремом за потребе 
Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци  
 
Уговорне стране:  
 
1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, Бања Лука, Универзитетски град-Булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, којег заступа ректор Универзитета проф. др Станко 
Станић, као наручилац посла ( у даљем тексту: Наручилац) и 
 
 
2. __________________________________,Ул____________________________, 
којег заступа директор ______________________, као извршилац посла (у даљем 
тексту: Извршилац)  
  

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка и стављање у функцију робота са додатном 
опремом за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци.  
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке 
о додјели уговора у предмету набавке и стављања у функцију робота са додатном 
опремом за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци и додјеле 
планираног уговора најповољнијем понуђачу, која је резултат предходно 
проведеног отвореног поступка јавне набавке, на основу којег је Понуда 
Извршиоца бр.__________ од ________________, оцијењена као најповољнија за 
уговорни орган.  
Тендерска документација бр. ЈН/05-3.3657-2/13 и понуда Извршиоца саставни су 
дио овог Уговора.  
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да на име цијене за испоруку и и стављање у функцију 
робота са додатном опремом из члана 1. овог Уговора плати Извршиоцу износ од:  

 
.....................................КМ/€  

словима(:.....................................................................................) 
Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за сву опрему 
предвиђену у понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама на паритету 
DАP Бања Лука.  



 

 7 

 
Члан 4. 

Извршилац се обавезује да ће сву опрему из члана 1. овог Уговора испоручити у 
року од _______ календарских дана, рачунајући од дана потписа Уговора. Опрему 
ће испоручити на паритету DАP Бања Лука.  
 

Члан 5. 
Извршилац даје гаранцију за добро извршење уговора у висини од 10% 
вриједности Уговора.  
Средства гаранције доброг извршења уговора биће наплатива Наручиоцу као 
компензација за било који губитак који настане из пропуста Извршиоца да изврши 
своје обавезе по Уговору. Уколико се утврди да је висина штете већа од износа 
средстава гаранције Извршилац је обавезан по одредбама Закона о облигационим 
односима да намири потпуну штету.  
Гаранција за добро извршење уговора ће бити у форми безусловне банкарске 
гаранције.   
 

Члан 6. 
Извршилац је одговоран за правне и материјалне недостатке испуњења уговора, 
што се односи и на случај ангажовања подуговарача за извршење уговора. 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да се пријем свих уговорних обавеза изврши 
записнички од стране Комисије коју одреди Наручилац и сачини Записник о 
извршењу уговорних обавеза.  
 

Члан 8. 
Извршилац је дужан извршити обуку кадрова кроз тренинге за програмирање 
робота и за симулациони софтвер за моделирање робот ћелије, дати све потребне 
податке и обавјештења везанa за функционисање и начин коришћењa, те доставити 
сљедећу документацију уз робот на енглеском или једном од званичних језика БиХ: 
доказ о поријеклу, декларацију, упутство за руковање и одржавање, упутство за 
програмирање и упутства за испоручене софтвере. 
 

Члан 9. 
Квалитет испоручене и монтиране опреме мора бити у складу са спецификацијом 
из тендерске документације, понудом Извршиоца и одговарајућим техничким 
стандардима.  
Извршилац даје гаранцију на испоручену опрему _______________ мјесеци. 
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Члан 10. 

Наручилац врши плаћања Извршиоцу за испоручену опрему на основу фактуре. 
Записник из члана 7. овог Уговора и фактура чине основ за плаћање уговорене 
цијене.  
Наручилац ће у року до 25 дана, по инструкцијама Извршиоца, извршити плаћање 
испоручене опреме на жиро-рачун Извршиоца, рачунајући од дана сачињавања 
Записника о извршењу уговорних обавеза.  
Услучају неблаговременог плаћања уговорене накнаде Наручилац одговара 
Извршиоцу у складу са правилима о кашњењу у плаћању.  
 

Члан 11. 
Уговорне стране се одричу права побијања овог Уговора по било којем основу, па 
ће све неспоразуме рјешавати међусобним договором у духу добрих пословних 
обичаја, а све у циљу успјешне реализације овог Уговора.  
У случају да уговорне стране не могу спор ријешити договором, за рјешење спора 
надлежан је Окружни привредни суд у Бањој Луци. 
 

Члан 12. 
Датумом закључења Уговора сматра се датум потписивања друге уговорне стране.  
За све што није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други позитивних прописа које регулишу предметну 
област.  
 

Члан 13. 
Овај Уговор је сачињен у шест истовјетних примјерака, од којих свакој од 
уговорних страна припадају по три примјерка. 
 
 

Сагласан са текстом Нацрта уговора 
___________________________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача
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