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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1 – MS Office
Лиценца софтвера намењена академској установи, Microsoft
Office Standard 2016 Single OLP NL Academic

количина: 20 ком.

Технички опис
Начин лиценцирања: Volume Licensing - Open License for Academic
Software Assurance: Не
Оперативни систем: Microsoft Windows
Референтни линк: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/office.aspx
Референтни линк: https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/licensing-programs/licensing-for-industries.aspx
-

Rok važnosti ponude je 60 dana od datuma podnošenja ponude,
Rok za potpisivanje ugovora: 7 dana od dana punovažnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
Rok za isporuku je 5 dana od datuma potpisivanja ugovora,
Način/rok plaćanja je 15 dana po prijemu dobara i ispostavljanju fakture,
Mesto isporuke je Franko magacin Tehničkog Fakulteta u Boru,
Cene moraju biti fiksne tokom čitavog perioda trajanja ugovora,
Svaka navedena stavka mora imati detaljnu teh.specifikaciju potpisanu i overenu pečatom.
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6.4. О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
за Јавну набавку мале вредности бр. 03 – Лиценце
Партија 1 – MS Office
Red.
br.
1

Naziv

Kol.

Лиценца софтвера намењена академској установи,
Microsoft Office Standard 2016 Single OLP NL Academic

Cena
bez PDV-a

Vrednost
bez PDV-a

20

Вредност без ПДВ-а _______________________________
ПДВ
_______________________________
Вредност са ПДВ-ом _______________________________
-

Rok važnosti ponude je 60 dana od datuma podnošenja ponude,
Rok za potpisivanje ugovora: 7 dana od dana punovažnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
Rok za isporuku je 5 dana od datuma potpisivanja ugovora,
Način/rok plaćanja je 15 dana po prijemu dobara i ispostavljanju fakture,
Mesto isporuke je Franko magacin Tehničkog Fakulteta u Boru,
Cene moraju biti fiksne tokom čitavog perioda trajanja ugovora,
Svaka navedena stavka mora imati detaljnu teh.specifikaciju potpisanu i overenu pečatom.

Датум

Понуђач

______.______. 2018. год.
М.П.
3

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
7.2. Начин подношења понуде
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти или кутији, на начин да
се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца:
Технички факултет у Бору, улица Војске Југославије 12, 19210 Бор, поштом или лично у писарницу
наручиоца. На коверти у којој се налази понуда обавезно се уписује назнака на лицу коверте: „Понуда
за јавну набавку - добара – лиценце, ЈН 03“ - не отварати. На полеђини коверте навести назив, адресу и
број телефона понуђача. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуда мора бити дата на
обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде
морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављање понудa: 23.02.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуде које буду примљене у писарницу Факултета након датума и сата одређеног за подношење
понуда сматраће се неблаговременим, а Факултет ће их по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.
Место отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Техничког факултета у Бору, у улици Војске Југославије 12, у
згради деканата Факултета, у канцеларији секретара.
Дан и сат отварања понуда: 23.02.2018. године са почетком у 11,15 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.
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