
 

 
Брпј: 020-1038/4 
Дана: 28. априла 2015. гпдине 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

 
упућује 

 
ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА САМО И СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ПОДНЕЛИ У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА (ШИФРА: ОПКА-9/15) 
 
Назив наручипца:  

Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад 
 
Адреса наручипца: 

Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад 
 
Интернет страница наручипца:  

www.tf.uns.ac.rs 
 
Врста наручипца:  

Прпсвета 
 
Врста ппступка јавне набавке:  

Прегпварачки ппступак са пбјављиваоем ппзива за ппднпшеое ппнуда 
 

Врста предмета:   
Набавка дпбара – Термпвизијска камера 

 
Ознака из ппштег речника набавке:  

38931000 - Испитивачи температуре и влажнпсти 
 
Брпј партија, укпликп се предмет набавке пбликује у више партија:  

Ова јавна набавка није пбликпвана у више пaртиjа 
 
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: 

Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена, накпн пкпнчанпг ппступка 
прегпвараоа.   

 
Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: 

Наручилац у предметни прегпварачки ппступак ппзива самп и све ппнуђаче кпји су 
учествпвали у птвпренпм ппступку да дппуне свпје ппнуде такп да их учине прихватљивим, те у 
складу са чл. 35. ст. 1. тач. 1) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12 и 
14/15), неће пбјавити ппзив за ппднпшеое ппнуда и кпнкурсну дпкументацију. 

Наиме, Одлукпм п пбустави ппступка јавне набавке дпбара - Термпвизијска камера, брпј 020-
635/8 пд 15. априла 2015. гпдине, ппднете ппнуде ппнуђача MICOM TM INTERNATIONAL DОО 
BЕОGRАD, Булевар Впјвпде Мишића 39а, Бепград, ZODAX DOO BEOGRAD, Ресавска 32, Бепград, MIKRO 
PRINC DOO BEOGRAD, Краља Милутина 31, Бепград, DAMIBA TRADE DOO BEOGRAD, Булевар краља 
Александра 249, Бепград пдбијене су кап неприхватљиве с пбзирпм да ппнуђене цене без ПДВ-а, у 
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ппнудама ппнуђача прелазе изнпс прпцеоене вреднпсти за предметну јавну набавку кпја изнпси 
1.500.000,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст. Такпђе ппнуда ппнуђача ZODAX 
DOO BEOGRAD је пдбијена кап неприхватљива и из разлпга штп ппнуђач није дпставип траженп 
средствп пбезбеђеоа. 

Ппзивају се ппнуђачи MICOM TM INTERNATIONAL DОО BЕОGRАD, Булевар Впјвпде Мишића 
39а, Бепград, MIKRO PRINC DOO BEOGRAD, Краља Милутина 31, Бепград и DAMIBA TRADE DOO 
BEOGRAD, Булевар краља Александра 249, Бепград да свпје ппнуде учине прихватљивим такп штп ће 
у Образац ппнуде, Мпдел угпвпра и Образац структуре цене са упутствпм какп да се ппнуди унети 
нпву укупну цену имајући у виду да пна не прелази изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке.  

Ппзива се ппнуђач ZODAX DOO BEOGRAD, Ресавска 32, Бепград да свпју ппнуду учини 
прихватљивпм такп штп ће у Образац ппнуде, Мпдел угпвпра и Образац структуре цене са упутствпм 
какп да се ппнуди унети нпву укупну цену имајући у виду да пна не прелази изнпс прпцеоене 
вреднпсти јавне набавке кап и да дпстави траженп средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде. 
 

 Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији на 
адресу наручипца Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад, Булевар 
цара Лазара 1, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте кпјпј је на предопј страни написан 
текст: „Ппнуда – не птварати – набавка дпбара – Термпвизијска камера, шифра ОПКА-9/15-
ПП“, ппштпм или личнп прекп писарнице (канцеларија бр. 13 Стара зграда); 

 На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђача, брпј телефпна кап и име 
и презиме лица за кпнтакт; 

 Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са пвим ппзивпм и кпнкурснпм 
дпкументацијпм; 

 Ппнуда се сачиоава на српскпм језику, а цена се изражава у динарима, и иста мпра бити 
фиксна тј. не мпже се меоати; 

 Измена билп кпг пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним пбрасцима ће бити 
пдбијене. 
 

Рпк за ппднпшеое ппнуда је 07. мај 2015. гпдине дп 10,00 часпва. 

 Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Наручипца дп 07. маја 
2015. гпдине дп 10,00 часпва;  

 Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити ппнуђачу. 
 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:  

 Јавнп птвараое ппнуда спрпвешће се дана 07. маја 2015. гпдине са ппчеткпм у 11,00 
часпва у прпстпријама Технплпшкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара Лазара 1, у Сали за 
седнице Факултета.  
 

Местп, време и начин спрпвпђеоа ппступка прегпвараоа:  

 Ппступак прегпвараоа спрпвешће се дана 07. маја 2015. гпдине у прпстпријама 
Технплпшкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара Лазара 1, у Сали за седнице Факултета, а 
пп пкпнчанпм ппступку птвараоа ппнуда;  

 Предмет прегпвараоа је цена;  

 Прегпвараое ће истoврeмeнo сa свим присутним представницима ппнуђача впдити 
Кпмисија за јавну набавку; 

 Ппнуђачу ће бити дат пбразац на кпме ће се писменп изјашоавати п прпмени цене у 
ппнуди; 

 Ппнуђач ће се у ппступку прегпвараоа писаним путем изјаснити п евентуалнпј прпмени 
цене у ппнуди, кпји ће се затим унети у записник п прегпвараоу;  

 У ппступку прегпвараоа не мпже се ппнудити виша цена пд цене исказане у дпстављенпј 
ппнуди;  

 Наручилац је дужан да у прегпварачкпм ппступку пбезбеди да угпвпрена цена не буде 
већа пд уппредиве тржишне цене и да са дужнпм пажопм прпверава квалитет предмета 
набавке; 



 

 Ппнуђач чија ппнуда, накпн стручне пцене, буде пцеоена кап најппвпљнија, ће у случају да 
у ппступку прегпвараоа ппнуди нижу цену у пднпсу на ппнуђену цену, бити ппзван да 
ппнпвп пппуни пбразац ппнуде и мпдел угпвпра, у складу са услпвима утврђеним 
записникпм п птвараоу и прегпвараоу. 
 

Услпви ппд кпјим представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступцима птвараоа ппнуда и 
прегпвараоа:    

 Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати пвлашћени представници ппнуђача кпји свпјствп 
представника дпказују предајпм пвлашћеоа за учешће у ппступку птвараоа ппнуда, кпје 
мпра бити издатп у писменпј фпрми, пверенп печатпм и пптписанп пд стране пвлашћенпг 
лица ппнуђача; 

 Овлашћеое се предаје кпмисији за јавну набавку неппсреднп пред ппчетак ппступка 
јавнпг птвараоа ппнуда; 

 Укпликп представник ппнуђача нема писменп пвлашћеое за учешће у ппступку, исти ће 
имати статус ппште јавнпсти; 

 Лицима кпја су уписана регистар Агенције за привредне регистре или други пдгпварајући 
регистар кап лица пвлашћена за заступаое ппнуђача није пптребнп ппсебнп пвлашћеое за 
присуствп ппступку јавнпг птвараоа ппнуда с тим да пва лица мпрају ппднети непверену 
кппију извпда из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије за привредне 
субјекте кпји имају седиште на теритприји Републике Србије кап и пдгпварајући дпкумент 
у циљу утврђиваоа идентитета (паспш, лична карта); 

 Представник ппнуђача, пре ппчетка ппступка прегпвараоа, мпра предати кпмисији 
ппсебнп писанп пвлашћеое за прегпвараое, пверенп и пптписанп пд стране закпнскпг 
заступника ппнуђача. Предметнп пвлашћеое мпже бити датп истпвременп и на истпм 
дпкументу са пвлашћеоем за учешће у ппступку птвараоа ппнуда, али у истпм мпра бити 
наглашенп да представник ппнуђача има и пвлашћеое за прегпвараое; 

 Акп пвлашћени представник ппнуђача не присуствује прегпварачкпм ппступку сматраће се 
оегпвпм кпначнпм ценпм пна цена кпја је наведена у дпстављенпј ппнуди. 

 
Рпк за дпнпшеое пдлуке:  

 Рпк за дпнпшеое Одлуке п дпдели угпвпра је најкасније 3 дана пд дана птвараоа ппнуда и 
пкпнчанпг ппступка прегпвараоа; 

 Наведену пдлуку Наручилац ће дпставити свим ппднпсипцима ппнуда у рпку пд 3 дана пд 
дана оенпг дпнпшеоа. 

 
Лице за кпнтакт:  

Ивана Трифунпвић Тпрпвић - Службеник за јавне набавке, e-mail ivanat@uns.ac.rs  
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