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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11

Заводни број: 01-2055/3
Дана: 17.10.2014. године

Ниш

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за набавку услуге уградње и инсталације система за евиденцију присуства

Поступак се спроводи у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама

НИШ,  октобар 2014. године
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

(1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Правни факултет Универзитета у Нишу

Седиште  наручиоца: Трг краља Александра 11 Ниш

Матични број наручиоца: 07174691

ПИБ наручиоца: 101532192

Врста наручиоца: Установа (категорија  просвета-високо образовање)

Интернет страница наручиоца: www.prafak.ni.ac.rs (линк јавне набавке)

Е-маил адреса: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs

Особа за контакт: Игор Ђорић, тел. 018/500-213, 063/634-125

(2) Врста поступка набавке:
Предметна набавка спроводи се без примене Закона о јавним набавкама, по члану

39. став 2. Закона.

(3) Предмет  набавке:
Предмет набавке је набавка услуге уградње и инсталације система за евиденцију

присуства.

(4) Начин и рок за подношење понуда: Понуда се доставља на обрасцима датим
у прилогу, у затвореној коверти, на адресу наручиоца: Правни факултет у Нишу, Трг
краља Александра 11 са назнаком на лицу коверте: "Понуда за  систем за евиденцију
присутности запослених“- НЕ ОТВАРАТИ, препоручено поштом или лично преко
писарнице Наручиоца. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона
понуђача.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављање понуда је 27.10.2014. године до 11,00 часова.

Дан и сат отварања понуда:
Отварање понуда је 27.10.2014. године са почетком у 11,10  часова.

Време и начин подношења пуномоћја:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача

који морају имати писано овлашћење тј. пуномоћ. Писано овлашћење се предаје
Комисији пре отварања понуда.Уколико овлашћени представници не поднесу
овлашћење, у поступку учествују као обична јавност.

www.prafak.ni.ac.rs
mailto:javnenabavke@prafak.ni
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(5) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 5 дана од дана

јавног отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда у поступку предметне  набавке је најнижа понуђена

цена.
Уколико више понуда има исту понуђену најнижу цену, биће изабрана понуда

понуђача који је понудио краћи рок уградње система, а затим дужи рок плаћања.
Уколико и тада више понуда буде идентично, избор најповољније понуде

извршиће се системом жребања.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(1) Опис предмета набавке:
Предмет набавке је набавка услуге уградње и инсталације система за евиденцију

присуства запослених, према техничким захтевима наручиоца.
Понуђени систем мора да испуњава технички минимум према опису и траженим

карактеристикама.

(2) Додатне информације и појашњења
Заинтересовано лице може на е-маил: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs, тражити

додатне информације у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуда. Факултет ће одговорити у писаном облику, у року од три
дана од дана пријема захтева понуђача, и истовремено ту информацију објавити на
својој интернет страници линк-јавне набавке.

mailto:javnenabavke@prafak.ni
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ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Особа за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ)

Број рачуна и банка где је отворен
Заступник понуђача наведен у Агенцији
за привредне регистре који може
потписати уговор

Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

Понуђач

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е
за  набавку услуге уградње и инсталације система за евиденцију присуства

(Р 21/2014)

Р. бр. ОПИС УСЛУГЕ
Укупна

вредност без
ПДВ-а (4*5)

1. Систем за евиденцију присуства
- према зехтевима из техничке спецификације-

ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

Напомена: Понуда не треба да садржи PS ресурсе, већ рачунар, који ће служити као
подршка система, обезбеђује Наручилац.

Рок завршетка посла: ______ дана од дана почетка посла.

Место извршења: Зграда Правног факултета, у улици Трг краља Александра 11,
у Нишу, уз претходну најаву и договор са наручиоцем.

Услови плаћања:
(аванс није дозвољен)
Гарантни рок:
Остале напомене:

Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број
поступка набавке под којим је иста заведена код Купца Р-21/2014.

Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

     Понуђач

    ___________________________
    (потпис овлашћеног лица)
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за набавку система за евиденцију присуства за потребе Правног Факултета

 (набавка Р21/2014)

Р.бр О П И С Јед.
мере

Коли
чина

1.

Софтвер за евиденцију присуства (право трајног коришћења) следећих
карактеристика:
- да подржава рад за минимум 150 запослених којима могу бити одштампане и
додељене одговарајуће бесконтактне картице са могућношћу проширења
система;
- да подржава рад са најмање 1 фиксно постављеним терминалом са TCP/IP
конекцијом са могућношћу проширења на више фиксних терминала
- web базиран софтвер;
-могућност праћења догађаја у реалном времену, укључујући преглед слика
забележених сигурносним камерама;
- могућност праћења и обрачун разних типова присуства (регуларно,
прековремено, службено, рад за празнике и сл.) у складу са Законом о раду;
- да поседује интерактивни графички интерфејс за олакшану комуникацију;
- да има централизовану администрацију система;
- могућност повезивања више локација;
- могућност архивирања и праћења догађаја и понашања корисника система;
- могућност израде извештаја по жељи и прилагођавање система захтевима
корисника;
- могућност проширења на систем контроле приступа;
- подржава паметне RFID Mifare 1k картице

лиц 1

2.

Терминал за евиденцију радног времена следећих карактеристика:
- екран у боји (touch screen);
- уграђена камера са могућношћу детекције лица;
- могућност уноса и памћења мин. 150 корисника;
- TCP/IP мрежни интерфејс;
- компатибилност очитавања Мифаре смарт картица

ком 1

3.
Паметне картице следећих карактеристика:
- RFID MIFARE 1K 13.56 MHz;
- могућност учитавања до удаљености мин. 0-10 цм;
- обострана штампа у пуном колору;

ком 40

4.

Имплементација система:
- монтажа терминала за евиденцију радног времена на локацији коју одреди
корисник;
- инсталација и подешавање система (хардвера и софтвера);
- прилагођавање софтвера захтевима корисника услуга;
- дефинисање радног времена и распореда рада, дефинисање смена,
персонализација картица, израда извештаја за штампање, дефинисање
формата фајлова за извоз података и сл.)
- имплементација прилагођеног решења;
- тестирање имплементираног система;
- пуштање система у рад;
- обука корисника система;

/ 1
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________
испуњава све услове неопходне за учешће у поступку набавке Р 21/2014 и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски 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;

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

5) Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом:

- да је понуђач у претходној пословној години (2013. година) остварио приход
који је већи од понуђене цене у понуди;

- да је понуђач у свом раду већ израђивао системе који је предмет набавке;
- да у моменту подношења понуде има у радном основу или по другом основу

обезбеђује минимум 2 радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет
набавке.

Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
    (потпис овлашћеног лица)
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из___________________________, ул.___________________________________________

бр.л.к._____________ овлашћује се да у име _____________________________________
                                                        (назив понуђача)

из__________________________, може да учествује у поступку набавке услуге уградње
система за евиденцију присуства,  за потребе Правног факултета у Нишу.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку
јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене набавке и у друге сврхе се не
може користити.

Дана: ______.______. 2014. године

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

М.П.


