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КОСОВСКА МИТРОВИЦА                                              KOSOVSKA MITROVICA          
   

____________________________________________________________________________________________________________________ 
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица 

тел: (381-28) 425-320, фах: 425-322, е-mail: office@ftn.pr.ac.rs 
 
Број: 735/1-3 
Датум: 04.10.2021. године 
 
    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 
На основу Упутства зa спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус + пројеката који је упутила 
Национална Темпус канцеларија у Београду, Смерницама за управљање буџетом ЕРАСМУС + пројеката за 
донације додељене у 2017. години по позиву EAC/A04/2016 и поглавља 3.2.5. Додела уговора и тендерска 
процедура, Уговором о реализацији пројекта бр. 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus + пројекту 
Knowlege Tiangle for a Low Carbon Economy (KALCEA) којим руководи National & Kapodistrian University of 
Athens (NKUA), објављујемо позив за подношење понуда за набавку добара – лабораторијске и 
компјутерске опреме – за Knowledge triangle center.  
 
Редни број набавке 735, доставите понуду по следећим условима: 
 

Рок за достављање понуда Најкасније до 13.10.2021.  године. до 10:00h  
 
 

Обавезни елементи понуде Према битним условима понуде и техничким 
спецификацијама датим у понуди 

Критеријум за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена 

Контакт  Тел. 028/425-320 e-mail       javnenabavke.ftnkm@pr.ac.rs     
 Координатор пројекта e-mail       nebojsa.arsic@pr.ac.rs  

Подаци о наручиоцу: Факултет техничких наука ул. Књаза Милоша бр. 7,38220 Косовска Митровица, интернет 
страница www.ftn.pr.ac.rs ПИБ: 101981837; Матични број: 09339116; Текући рачун: 840-1493660-63; Девизни 
рачун: 840 - 488790 - 10;  

Упутство понуђачима за сачињавање понуде 
Услови, начин и рок испоруке и плаћања 

- Рок испоруке најкасније у року од три месеца од дана закључења уговора о набавци добара,  
- Место испоруке Франко наручилац,  
- Рок и начин плаћања – 8 - 45 дана на рачун понуђача након испоруке добара и испостављања фактуре. 

Изузетно за партију број 2 Relay тестер постоји могућност авансног плаћања до 100% од понуђене цене 
уз достављање средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса 

- Цена у понуди се даје без ПДВ-а. 
 
Цена у понуди даје се без ПДВ-а јер се понуђач ослобађа ПДВ-а на основу Уредбе о извршавању Закона о порезу 
на додату вредност на територији АПКМ за време важења Резолуције SB OUN 1244 (“ Сл. гласник РС” бр. 
111/2013) као и на основу правила ERASMUS + пројеката. Понуђач се ослобађа плаћања ПДВ-а, а Купац 
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исплаћује продавцу износ из понуде без ПДВ-а, што ће представљати износ укупне уговорене вредности. 
Наручилац ће прихватити и понуде у којима је цена изражена у еврима или доларима. Уколико се плаћање врши 
у динарима, цене дате у еврима биће прерачунате у динарску противвредност по средњем курсу Народне банке 
Републике Србије на дан отварања понуда.  
Рок важења понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда. 
Гарантни рок- не може бити краћи од гарантног рока произвођача. 
 
Финансирање набавке ће бити обезбеђено из средстава Еразмус + пројекта бр. 618109-EPP-1-2020-1- EL-
EPPKA2-CBHE-JP Erasmus + пројекту Knowlege Tiangle for a Low Carbon Economy (KALCEA). 
 
Услови за учешће у поступку набавке 
 
Понуђачи морају испуњавати услове из члана 111. Закона о јавним набавкама. 
 
Понуде се могу доставити лично или путем поште на адресу Факултет техничких наука ул. Књаза Милоша бр. 
7 односно електронским путем на наведене e-mail адресе. 
 
Понуде су благовремене ако пристигну наручиоцу до 13.10.2021. године до 10:00 h без обзира на начин слања. 
Отварање понуда ће бити одржано у просторијама наручиоца 13.10.2021. године у 10:15 h. 
 
Позив за подношење понуда са техничким спецификацијама ће бити објављен на веб страници Факултета 
www.ftn.pr.ac.rs и достављен потенцијалним понуђачима на е-mail адресе на српском односно енглеском језику, 
а у циљу постизања повољније понуде и цене. Наручилац ће због специфичости опреме прихватити и разматрати 
понуде које се доставе на енглеском језику, уколико понуђач који је поднео понуду има седиште у иностранству. 
 
Након истека рока за подношење понуда Комисија за спровођење поступка набавке ће извршити отварање 
понуда и стручну оцену понуда и сачинити записник, извештај о стручној оцени понуда. На основу извештаја 
Комисије декан Факултета ће донети одлуку о додели уговора, након чега ће бити закључен уговор о набавци 
опреме на српском односно енглеском језику, а према битним условима из овог позива и понуде. 
У прилогу позива за подношење понуда је техничка спецификација опреме. 
 
         

Комисија за спровођење поступка набавке 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
 
Партија број 1 – Лабораторијски сетови за KTC 
 
 

Р.Б. Назив Врста опреме Количина 

1. 
Laboratory teaching 

set Electricity – twelve laboratory exercises with twenty elements 4 

2. 
Laboratory teaching 

set Electricity – basic laws 4 

3. Laboratory device Model for realization of basic electric circuits and serial and parallel 
connection of resistors with resistors and conductors 

4 

 
Партија број 2 – Relay тестер 
 
 

Р.Б. Назив Врста опреме Количина 

1. Relay tester 
HZJB-1200 6 Phase Relay Protection Tester, 

 
1 

 
Партија број 3 – Рачунарска опрема 
 

Р.Б. Назив Врста опреме Количина 

1. Desktop Computer 

1151 Biostar B365MHC HDMI/VGA/M.2, Intel® B365 Intel Core i5, 
9400F, 6 cores, 2.9 GHz (4.1 GHz), 16 GB, DDR4, 2666 MHz, 

Gigabyte nVidia GeForce, GTX 1650, 4 GB DDR6, SSD 120 GB, 
monitor LG 24MP59G-P Gaming IPS Full HD 

3 

2. AIO Computer 
HP 27-d0004ny I5-10400T 16GB 1TB MX350-2G Win 10 Home 

(236V3EA) 
1 

3. Laptop Computer DELL Inspiron 17 3793 - NOT15508, Free DOS 3 

4. Laptop Computer HP 250 G7 - 1L3L8EA, Free DOS 5 

5. Laptop Computer 
ASUS ROG ZEPHYRUS DUO 15 GX550LWS-HF046T (FULL HD, 

I7-10875H, 16GB, SSD 1TB, RTX 2070 8GB, WIN10) 
1 
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6. Laptop Computer 
Lenovo Laptop Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ0020YA 16"/AMD Ryzen 

5 5600H/16 GB/1 TB SSD 
1 

7. Video Projector 
Acer H6517ABD, DLP 1920x1080, 3200Ansi 20,000:1 HDMI VGA 

USB 
1 

8. Video Projector EPSON EB-X41, 3LCD, XGA 1.024 x 768 4 

9. Printer 
HP MFP M227fdw-G3Q75A 

 
2 

10. Printer HP LaserJet Enterprise M506dn, F2A69A 1 

11. UPS 
MUSTEK UPS PowerMust 1000EG - 1000-LED-LIG-T10 UPS, 

1000VA / 600W, Line-Interactive, 162-290 VAC 
2 

12. Access Point 
MikroTik wAP ac outdoor WiFi AC 1600 Mb/s High Power 316 mW 

dual band 
15 

 
 


