
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 20/2022

Техничка спецификација, квалитет, количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета,

рок и место испоруке добара

Предмет набавке у поступку набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама
је набавка добара - лиценце за Adobe Creative Cloud for teams Education 

за потребе Факултета уметности у Нишу

Техничка спецификација:

Adobe  Creative  Cloud  for  teams  Education је  колекција  од  20+  апликација  за
рачунаре и мобилне уређаје за дизајн, фотографију, обраду слике и видео материјала,
која ће бити коришћена за потребе извођења процеса наставе, у складу са захтевима
акредитованих студијских програма основних академских и мастер академских студија
графичког дизајна.

Важење  лиценце  је  у  трајању  од  годину  дана,  у  складу  са  декларацијом
произвођача.

Наведени програмски пакет треба да садржи минимум:

 Acrobat Pro
 Photoshop
 Illustrator
 InDesign
 Premiere Pro
 After Effects
 Lightroom
 XD
 Animate
 Lightroom Classic
 Dreamweaver
 Dimension
 Audition



 InCopy
 Character Animator
 Capture
 Fresco
 Bridge
 Adobe Express
 Premiere Rush
 Photoshop Express
 Media Encoder
 Aero
 Scan
 Fill & Sign
 Acrobat Reader

Софтверски  пакети  морају  бити  испоручени  у  оригиналном  паковању,  са
регистрационим бројем лиценце издате од произвођача (уколико се софтвер испоручује
на DVD медијуму), или са достављеним регистрационим бројем лиценце електронски,
путем  E-maila, и такође видљиво на администраторској конзоли фирме  Adobe Admin
Console (adobe.com).

Понуђач мора имати статус овлашћеног  Adobe Gold partnera или статус  Adobe
sertifikovanog partnera.

Начин доказивања испуњености критеријума:

Понуђач  мора да  докаже  да  је,  од  стране  произвођача,  овлашћен  Adobe  gold
partner или Adobe sertifikovani partner.

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Плаћање  се  врши  након  испоруке  добара,  по  службеном  пријему  исправног
рачуна.

Рок плаћања не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног
пријема рачуна од стране Наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђач доставља рачун на плаћање по испоруци добара – лиценци. 

Начин и рок испоруке:

Рок за испоруку лиценцe не може да буде дужи од 3 (три) радна дана од дана
достављања налога за испоруку Наручиоца. 

Испорука  лиценцe биће  извршена  путем  електронског  кључа,  корисничког
имена и лозинке, заједно са инсталационим и корисничким упутствима.



Понуђач  је  дужан  да  лиценцна  права  достави  на  располагање  Наручиоцу,
електронским путем, на адресу коју Наручилац достави. 

Гаранција и ракламација:

Понуђач гарантује квалитет и валидност испоручених  Adobe Creative Cloud for
teams Education лиценци у складу са важећим прописима и стандардима произвођача.

Уколико испоручене лиценце нису у складу са техничким захтевима Наручиоца
или  имају  недостатке  у  погледу  квалитета,  Наручилац  има  право  на  рекламацију.
Евентуална рекламација  од стране Наручиоца на испоручене количине или видљиве
недостатке добара мора бити сачињена у писаној  форми (рекламациони записник) и
достављена Понуђачу у року од 5 (пет) дана од дана пријема добара.

Понуђач  је  у  обавези  да  одмах  по  пријему  писане  рекламације  Наручиоца
обезбеди исправну испоруку без икаквих додатних трошкова по Наручиоца, а у случају
да то не учини у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације,  поред уговорне
казне дужан је да Наручиоцу надокнади насталу штету.

У  случају  да  испоручена  добра  не  одговарају  уговореним  стандардима
квалитета, Наручилац има право, након уредног обавештавања Понуђача, да:

- одустане од уговора, односно раскине уговор и стави добра на располагање
Понуђачу и тражи накнаду штете због неиспуњења уговорних обавеза или

- стави добра Понуђачу на  располагање и захтева  уредно испуњење уговора,
односно  другу  испоруку  добара  која  одговара  уговореним стандардима  квалитета  и
накнаду штете због неуредног испуњења или накнаду штете због задоцњења, односно
уколико је штета коју је претрпео већа од износа уговорне казне због задоцњења, има
право да захтева разлику до пуне накнаде штете због задоцњења.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:

Цена мора бити изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим зависним трошковима које Понуђач има у реализацији предметне
набавке, с тим да ће се за оцену понуда у обзир, као критеријум, узимати цена без
пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

У укупну понуђену цену Понуђач ће урачунати цену за укупну количину
добара.

 
         Датум      Понуђач

                            2022. године                                                                       
   (потпис овлашћеног лица)


