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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИНТЕРНЕТ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА 

„JEAN MONNET NETWORK PROJECT No. 600556-EPP-1-RS-EPPJMO-NETWORK-Active 

Citizenship: Promoting And Advancing Innovative Democratic Practices in SEE“ 

 

 

I ПРЕДМЕТ И ОСНОВНИ ПОДАЦИ  

1. Предмет конкурса 

Услуга израде интернет презентације за потребе пројекта 

„JEAN MONNET NETWORK PROJECT No. 600556-EPP-1-RS-EPPJMO-NETWORK-Active 

Citizenship: Promoting And Advancing Innovative Democratic Practices in SEE“ 

 

2. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Универзитет у Београду 

Адреса наручиоца: Студентски трг 1, 11000 Београд 

Интернет страница наручиоца: http://www.bg.ac.rs/ 

3. Подаци о пројекту 

Предмет пројекта: Изградња конзорцијума високошколских установа фокусираног на разумевање, 

даљи развој и промоцију партиципативних демократских иновација. 

Период трајања пројекта: 01.09.2018.године - 31.08.2021. године 

 

II  НАЧИН САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА 

1. Начин на који понуда мора бити састављена 

Понуда мора да садржи: 

- Тачан назив и адресу понуђача, 

- Матични број понуђача, 

- Порески идентификациони број (ПИБ) понуђача, 

- Регистрациони број понуђача,  

- Текући рачун понуђача,  

- Податке о лицу овлашћеном за заступање, 

http://www.bg.ac.rs/


- Вредност понуде исказана у РСД без пореза на додату вредност (ПДВ), износ пореза на 

додату вредност (ПДВ) у РСД, укупну вредност понуде са порезом на додату вредност 

(ПДВ), 

- Списак пружених услуга – стручних референци за обављање ревизије међународних 

пројеката за период који није дужи од 5 година са наведеним референтним наручиоцима, 

датумом закључења предметног уговора и износима, потписан и оверен од стране 

овлашћеног лица понуђача (Прилог 1), 

2. Начин достављања понуда 

Понуду доставити на адресу:  

Универзитет у Београду 

Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу 

Понуда за тендер  

Студентски трг 1, 11000 Београд 

 

Понуде се не могу достављати у електронском облику. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.02.2019. године 

до 12:00 часова. 

 

 

III КРИТЕРИЈУМИ, РОКОВИ И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

1. Критеријуми за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор 

и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија 

понуда“. 

Елементи критеријума су дати у следећој табели: 

 

Р.бр.  Назив елемента 
Релетивни значај 

(број пондера) 

1. Цена 70 

2. Референце 30 

 

1.1. Цена: 70 пондера 

Као упоредива вредност по овом критеријуму узима се понуђена цена без пореза на додату вредност 

(ПДВ) исказана за пружање услуге финансијске ревизије, односно ангажовање на обављању 

уговорених поступака у вези са финансијким информацијама. 

1.1.1. Најнижа понуђена цена добија 70 пондера  



1.1.2. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

  

 X  70 

 

1.2. Референце: 30 пондера 

Као упоредива вредност по овом критеријуму узима се број достављених валидних стручних 

референци за обављање ревизије међународних пројеката. 

Као доказ о стручним референцама понуђачи достављају: 

- Списак пружених услуга – стручних референци за обављање ревизије међународних 

пројеката за период који није дужи од 5 година са наведеним референтним наручиоцима, 

датумом закључења предметног уговора и износима, потписан и оверен од стране 

овлашћеног лица понуђача (Прилог 1) који може бити предмет накнадне провере у виду 

потврде референци, а на захтев наручиоца треба се доставити у року од 5 радних дана. 

Понуђач који не достави Списак пружених услуга –стручне референце неће добијати пондере по 

овом елементу критеријума, тј. добијаће 0 пондера. 

1.2.1. Понуда са највећим бројем референци добија 30 пондера 

1.2.2. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 

 X  30 

 

2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу Уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера као најповољнија ће бити изабрана понуда 

оног понуђача који достави већи број валидних референци. 

Уколико две или више понуда имају исту цену и исти број референци као најповољнија ће бити 

изабрана понуда оног понуђача који достави већи број валидних референци у последње три године. 

3. Рок за доношење и начин објављивања Одлуке о додели Уговора 

Рок за доношење одлуке је 02.03.2019. године у 14:00 часова.  

Наручилац задржава право да обустави спровођење овог Конкурса у случају неиспуњења услова, 

односно прекорачења висине износа предвиђених буџетом пројекта и да Уговор додели 

прибављањем најмање три понуде или непосредном погодбом. 

Обавештење о додели Уговора или обустави поступка биће објављено на интернет страници 

Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php . 

Најнижа понуђена цена 

Понуђена цена 

Број референци 

Највећи број референци 



IV ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОКОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗВРШЕЊЕ 

УСЛУГЕ 

1.Валута плаћања, начин и услови плаћања, висина накнаде 

Валута плаћања: РСД 

Начин плаћања: Наручилац ће цену (накнаду) за предметну услугу платити у целости, након 

добијања Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), а најкасније четири недеље након 

завршетка пројекта.  

Висина накнаде: Одређена је у Понуди о пружaњу услуга израде интернет презентације за потребе 

пројекта JEAN MONNET NETWORK No 600556-EPP-1-RS-EPPJMO-NETWORK- Active Citizenship: 

Promoting and Advancing Innovative Democratic Practices in SEE. (образац Понуде – Прилог бр. 2)  

2. Рокови за закључење говора, завршетак посла и достављање Независног извештаја о 

налазима чињеничног стања 

Рок за закључење Уговора: 03. март 2019. године 

 

V ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 – Списак пружених услуга – стручне референце  

Прилог 2 – Образац понуде  

 

 

  



Прилог 1: 

 

СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ 

МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 

Редни 

бр. 

 

Референтни 

наручилац 

Лице за контакт, број 

телефона, е-маил 

адреса 

Датум 

закључења 

уговора 

Вредност 

уговора (износ 

у РСД ПДВ-а) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 

Датум:     М.П.   Лице овлашћено за заступање 

 

_______________       __________________________ 

    

 

Напомена: У случају да понуђач има више од 15 закључених и реализованих референтних уговора, 

образац фотокопирати. 

 

 

 

 



Прилог 2: 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Интернет презентација и придружени информациони системи 

 

 

Број набавке: У.70.1.-2019 

 

Oпшти подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште: 
 

 

Адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

Регистрациони број:  

Шифра делатности:  

Текући рачун:  

Име и број телефона особе за 

контакт: 
 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 
 

  

  

Број понуде код понуђача:    

   

Датум понуде:   

  

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

  

 а) самостално 

 

 б) заједничка понуда 

  

  

Заједничку понуду подносим са  

  

   

 



 

Напомене уз табелу општих података о понуђачу:  

- понуђач који наступа самостално, попуњава табелу у једном примерку;  

- у случају подношења заједничке понуде групе понуђача, табела се штампа и попуњава у 

одговарајућем броју примерака, а у сваком се наводи исто овлашћено лице за потписивање 

уговора. 

 

 

Понуђена цена  
 

 

Изградња интернет презентације и придружених информационих система  
 

 

Назив услуге 
Цена у динарима  

без ПДВ 

Цена у динарима  

са ПДВ 

Изградња интернет презентације и 

придружених информационих 

система 

  

 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ У складу са техничким спецификацијама 

ТРАЈАЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ 

ПОДРШКЕ ____________ године (најмање 3 год., у складу са тех.спецификацијама) 

РОК ПЛАЋАЊА У складу са динамиком плаћања из техничких спецификација 

РОК ВАЖЕЊА 

ПОНУДЕ ___________ дана (најмање 30 дана) 

 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

(словима) 

 

____________________________ 

Потпис и печат 

  

                    


