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На пснпгу шл. 39. и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), шл. 6. 
Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа 
испуоенпсти услпга („Сл. дласник РС” бр. 86/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јагне набагке брпј 13/2018-1  и 
Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку мале греднпсти за услуду пппрагке и пдржагаоа расхладних друпа 
брпј 13/2018-2, припремљена је: 
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I Ппшти ппдаци п јавнпј набавци 
 
 
I.1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИПЦА 
 
Унигерзитет у Бепдраду 
Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп 
Впјгпде Степе 444а, Бепдрад 
www.imgge.bg.ac.rs 
 
I.2. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Јагна набагка мале греднпсти 
 
I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јагне набагке брпј 13/2018 су услуде, тп јест Услуда пппрагке и пдржагаоа расхладних 
друпа: 
 
I.4. НАЗНАКА 
 
Предметна јагна набагка спрпгпди се ради закљушеоа удпгпра п јагнпј набагци. 
 
I.5. КПНТАКТ 
 
Унигерзитет у Бепдраду 
Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп 
Сампстални референт за јагне набагке 
Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, 
брпј телефпна: 011/3976-065,  
адреса електрпнске ппште: smitrovic@imgge.bg.ac.rs. 
 
I.6. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета: услуда пппрагке и пдржагаоа расхладних друпа и клима уређаја Нарушипца за 
пптребе Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп.  
 
Назиг и пзнака из ппщтед решника набагке: Услуде пппрагке и пдржагаоа расхладних друпа и 
клима уређаја – 50730000. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.imgge.bg.ac.rs/
mailto:klikovacm@imgge.bg.ac.rs
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II  Упутствп ппднпсипцима ппнуде какп да сачине ппнуду  
 
 
II.1. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ 
 
Наппмена: 
Све пбрасце на кпјима се захтева пптпис ппднпсипца ппнуде пптписује пвлашћенп лице 
ппднпсипца ппнуде. 
 
II.1.1. Пппуоен пбразац o испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
 
Ппднпсилац ппнуде треба у пптпунпсти да пппуни, пптпище и пешатира „Пбразац за пцену 
испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама“ кпји се налази у склппу 
Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.2. Пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“ 
 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“, кпји се налази у 
склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.3. Пбразац ппнуде 
 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен Пбразац ппнуде, кпји се налази у склппу Одељка IV 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.4. Пбразац ппнуде –  Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде 
 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде“, 
кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.5. Пбразац  ппнуде – Ппдаци п ппдизвршипцу/члану заједнице  
 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п 
ппдизвршипцу/члану заједнице“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.6. Пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“  
 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“, кпји се налази у 
склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације.      
 
II.1.7. Пбразац трпшкпва припреме ппнуде  
 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен Образац трпщкпга припреме ппнуде, кпји се налази у 
склппу 
Одељка V Кпнкурсне дпкументације, у кпји се унпсе сги елементи кпји шине трпщкпге припреме 
ппнуде. 
 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпге припреме ппнуде, 
треба прецртати ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пгерити пешатпм. 
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II.1.8. Пбразац „Изјава п ппштпваоу прпписа п заштити на раду и других прпписа“ 
 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Изјава п ппштпваоу прпписа п заштити на раду и 
других прпписа“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације.      
 
II.1.9. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва 
 
Дпкументација нагедена у Одељку III Кпнкурсне дпкументације.  
 
II.2. Језик  
 
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. 
 
II.3. Разлпзи за пдбијаое ппнуда  
 
Нарушилац ће пдбити ппнуде у слушајегима из шлана 106. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник 
РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015):   

1) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоага пбагезне услпге за ушещће; 

2) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоага дпдатне услпге;  

3) укпликп је ппнуђени рпк гажеоа ппнуде краћи пд прпписанпд; 

 
II.4. Дппунска пбјашоеоа 
 
Ушесник у ппступку мпже у складу са шланпм 63. стаг 2. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник 
РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у писaнпм пблику, путем електрпнске ппщте тражити пд 
Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде, најкасније пет 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда на e-mail smitrovic@imgge.bg.ac.rs или ппщтпм, на 
дпле нагедену адресу, уз наппмену „Пбјашоеоа – ЈН брпј 13/2018 – јавна набавка мале 
вреднпсти за услугу ппправке и пдржаваоа расхладних група“. 
 
У слушају из претхпднпд стага пге ташке Нарушилац је дужан да ушеснику у ппступку у рпку и на 
нашин из шлана 63. стаг 3. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) ппщаље пддпгпр у писанпм пблику и да истпгременп ту инфпрмацију пбјаги на Ппрталу 
јагних набагки и на сгпјпј интернет адреси.  

 
Наппмена:  
Кпмуникација у предметнпм ппступку се грщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јагним 
набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   
 
II.5. Ппднпшеое заједничке ппнуде 

 
Ппнуда мпже бити ппднета и кап заједнишка. Чланпги заједнице су дужни да, укпликп ппнуду 
ппднпсе кап заједнишку тп нагеду у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из пдељка 
IV Кпнкурсне дпкументације.   
 
Нашин дпказигаоа испуоенпсти услпга ппднпсилаца заједнишке ппнуде и друди елементи пд 
знашаја за ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у 
делу кпји се пднпси на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 
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II.6. Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 

 
Ппднпсилац ппнуде кпји ће деп пбагеза из предмета јагне набагке изгрщагати прекп 
ппдизгрщипца, дужан је да тп нагеде у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из 
пдељка IV Кпнкурсне дпкументације.   
 
Нашин дпказигаоа испуоенпсти услпга ппдизгрщипца и друди елементи пд знашаја за 
ппднпщеое ппнуде са ппдизгрщипцем дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у 
делу кпји се пднпси на ппднпщеое ппнуде са ппдизгрщипцем. 
 
II.7. Брпј ппнуда 

 
Ппднпсилац ппнуде мпже да ппднесе самп једну ппнуду.   
Ппднпсилац ппнуде кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у 
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити да ушестгује у гище заједнишких ппнуда.   
Нарушилац ће пдбити сге ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпд стага пге ташке.   
 
II.8. Партије 
 
Предметна јагна набагка није пбликпгана пп партијама.  
 
II.9. Ппнуда са варијантама 
 
Није дпзгпљенп ппднпщеое ппнуде са гаријантама. 
 
II.10. Измена, дппуна или пппзив ппнуде 
 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на нашин 
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је  дужан  да  јаснп  назнаши кпји деп  ппнуде  
меоа  пднпснп  кпја дпкумента накнаднп дпстагља. Измену, дппуну или пппзиг ппнуде треба 
дпстагити на адресу Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 
444а, Бепград или лишнп, у писарници Нарушипца на нагеденпј адреси у затгпренпј кпгерти и тп 
са назнакпм: 
 

ИЗМЕНА ППНУДЕ за „ЈН 13/2018 – јавна набавка за услугу ппправке и пдржаваоа расхладних 
група“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 

ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 13/2018 – јавна набавка за услугу ппправке и пдржаваоа расхладних 
група“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 

ПППЗИВ ППНУДЕ за „ЈН 13/2018 – јавна набавка за услугу ппправке и пдржаваоа расхладних 
група“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 
 

ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 13/2018 – јавна набавка за услугу ппправке и пдржаваоа 
расхладних група“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
  
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси 
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друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и нагести назиге и 
адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не 
мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду. 
  
II.11. Ангажпваое ппдизвршипца 
 
Укпликп андажује ппдизгрщипца, ппнуђаш мпра нагести у сгпјпј ппнуди прпценат укупне 
греднпсти набагке кпји ће ппгерити ппдизгрщипцу, деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
прекп ппдизгрщипца. 
 
II.12. Сппразум у случају заједничке ппнуде 
 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, ппнуђаш је у пбагези да у склппу сгпје ппнуде дпстаги 
сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне 
набагке и такаг сппразум предстагља састагни деп заједнишке ппнуде. 
 
II.13. Захтеви у ппгледу плаћаоа и гарантнпг рпка 
 
Нарушилац не прихгата аганснп плаћаое. Плаћаое ће се грщити у складу са услпгима из мпдела 
удпгпра из Одељка VI Кпнкурсне дпкументације.  
 
II.14. Пстали захтеви 
 
Ппнуђаш је у пбагези да испуни и сге друде захтеге нарушипца нагедене у пгпј Кпнкурснпј 
дпкументацији. 
 
II.15. Валута и цена 
 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату греднпст, према пбрасцу ппнуде 
из пге Кпнкурсне дпкументације, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза 
на дпдату греднпст. 
 
Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 
Закпна. 
 
Ппнуђена цена укљушује сге трпщкпге кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јагне набагке 
(трпщкпги царине, трансппрта, исппруке и др.). 

II.16. Начин пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди  

 
Ппдаци кпје ушесник у предметнпм ппступку јагне набагке ппрагданп пзнаши кап ппгерљиге биће 
кприщћени самп за намене ппзига и неће бити дпступни ниједнпм лицу изган круда лица 
укљушених у ппступак јагне набагке кпд Нарушипца, нити ће бити пбјагљени билп приликпм 
птгараоа ппнуда билп у настагку ппступка или касније. 
 
Кап ппгерљига ушесник у ппступку мпже пзнашити дпкумента кпја садрже ппдатке кпје не садржи 
ниједан јагни редистар или кпји на неки друди нашин нису дпступни, кап и ппслпгне ппдатке кпји 
су интерним  актима ушесника пзнашени кап ппгерљиги. Ушесник у ппступку је дужан да сга 
ппгерљига дпкумента из дпстагљене дпкументације пзнаши у деснпм дпроем удлу дпкумента 
цргеним геликим слпгима решју „ППВЕРЉИВП“ исппд шеда мпра стајати пптпис лица кпје 
пптписује целпкупну ппнуду.  
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Укпликп се ппгерљигим сматра самп ппједини ппдатак у пкгиру дпкумента дпстагљенпд у склппу 
ппнуде, такаг ппдатак мпра бити ппдгушен цргенп, а у истпм реду, уз десну игицу дпкумента мпра 
бити исписанп цргеним геликим слпгима „ППВЕРЉИВП“. 
 
Нарушилац ће кап ппгерљиге третирати самп пне дпкументе и ппдатке у пкгиру ппнуде кпји су 
пзнашени на напред нагеден нашин. Нарушилац не пддпгара за ппгерљигпст ппдатака кпји нису 
пзнашени на захтеган нашин. 
 
Нарушилац има прагп да изгрщи прпгеру пснпганпсти пдређигаоа ппгерљигпсти дпкумента или 
ппдатка кпје је, кап такге, пдредип ушесник у ппступку. Укпликп утгрди да не ппстпје напред 
нагедени услпги за пдређигаое ппдатка или дпкумента ппгерљигим, Нарушилац ће ппзгати 
ушесника да пппзпге пзнаку ппгерљигпсти такп щтп ће прекп ппстпјеће пзнаке предстагник 
ушесника уписати „ПППЗИВ“,  уписати датум и греме пппзига и пптписати се. Укпликп ушесник, на 
пснпгу шиоеница кпје му предпши Нарушилац, а кпје указују на пдсустгп ппрагданпсти 
ппгерљигпсти, пдбије да пппзпге ппгерљигпст, Нарушилац ће пдбити ппнуду у целини.   

II.17. Сачиоаваое ппнуде - фпрмираое дпкументације 

 
Ппнуда се састагља такп щтп ппднпсилац ппнуде уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су 
састагни деп пдељка IV Кпнкурсне дпкументације и прилаже сгу дпкументацију захтегану 
пдељкпм III Кпнкурсне дпкументације.  
 
Пптребнп је да фпрмирана дпкументација буде ппгезана и запешаћена такп да се не мпже 
изгрщити накнаднп убацигаое, пдстраоигаое или замена ппјединашних листпга пднпснп 
прилпда, а да се гиднп не пщтете листпги или пешат.  
 
Ппднпсилац ппнуде ппднпси ппнуду у затгпренпј кпгерти или кутији, затгпрену на нашин да се 
приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги пут птгара.  
 
II.18. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде  
 
Ппнуђаш мпже у писанпм пблику тражити дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са 
припремаоем ппнуде. Кпмуникација у ппступку јагне набагке се грщи на нашин пдређен шланпм 
20. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
II.19. Ппднпшеое ппнуда  
 
Рпк за ппднпщеое ппнуда истише у 1000 часпва 05.11.2018. Прги дан рпка за ппднпщеое ппнуда је 
дан кпји неппсреднп следи дану пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда.  
 
Ппднпщеое ппнуда је мпдуће сгакпд раднпд дана пд 09:00 дп 15:00 шаспга. 
 
Адреса за ппднпщеое ппнуда је: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, 
Впјвпде Степе 444а, П. фах 23, 11010 Бепград или лишнп, у писарници Нарушипца на нагеденпј 
адреси. 
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Ппнуду ппднети у затгпренпј кпгерти са назнакпм: 
 

НЕ ПТВАРАТИ 
„ ЈН 13/2018 – јавна набавка мале вреднпсти за услугу ппправке и пдржаваоа расхладних 

група“ 
КПМИСИЈСКИ ПТВПРИТИ  

 
II.20. Птвараое ппнуда 
 
Отгараое ппнуда биће пдржанп 05.11.2018. са ппшеткпм у 1200 шаспга у Бепдраду, у прпстпријама 
Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, Впјгпде Степе 444а.  
Отгараое ппнуда је јагнп и мпже присустгпгати сгакп заинтереспганп лице.  
У ппступку птгараоа ппнуда мпду активнп ушестгпгати самп пвлашћени предстагници 
ппднпсилаца ппнуда. 
 
Наппмена:  
Рпкпги се рашунају у складу са Закпнпм п ппщтем упрагнпм ппступку („Сл.лист СРЈ“, брпј 33/97 и 
31/2001 и „Сл. дласник РС“, брпј 30/2010). 
 
II.21. Пдустанак пд јавне набавке 
 
На пдустанак Нарушипца пд јагне набагке примеоују се пдредбе шлана 109. Закпна п јагним 
набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

II.22. Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђача, 
пдпнпснп оегпвпг ппдизвршипца 

 
Ппсле птгараоа ппнуда Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда у писанпм пблику  
захтегати пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и 
уппређигаоу ппнуда, а мпже и  грщити кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд 
ппдизгрщипца (шлан 93. Закпна). 
 
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити 
кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгрщипца, Нарушилац ће ппнуђашу пстагити 
примерени рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу (угид) 
кпд ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгрщипца. Примерени рпк мпра бити краћи пд закпнскпд 
рпка за дпнпщеое Одлуке п дпдели удпгпра. 
 
Нарушилац мпже уз садласнпст ппнуђаша да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа. 
 
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена. 
 
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, Нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити 
кап неприхгатљигу. 
 
II.23. Критеријум за пцеоиваое ппнуда 
 
Оцеоигаое и греднпгаое ппднетих ппнуда ће бити изгрщeнп у складу са критеријумпм 
ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЉНИЈA ППНУДA на нашин дефинисан Кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 
Укпликп накпн предледа и пцене ппнуда, дге или гище ппнуда имају једнак брпј бпдпга, кап 
најппгпљнија биће изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји има гећи брпј бпдпга на пснпгу елемента 
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критеријума – Цена услуде. Укпликп и ппсле примене претхпдна дга критеријума (једнак укупан 
брпј бпдпга пднпснп гећи брпј бпдпга на пснпгу елемента критеријума - цена услуде) дге или 
гище ппнуда имају једнак брпј бпдпга, кап најппгпљнија биће изабрана ппнуда са гећим брпјем 
бпдпга на пснпгу критеријума даранција за изгрщене услуде. 
 
II.24. Елементи критеријума за пцеоиваое ппнуда и начин вреднпваоа 
 
 
Вреднпгаое ппнуда ће се грщити на следећи нашин: 
 

                              
 

 
 
 
  
 
 

1). Цена услуге: максималнп  70 ппндера. 
 
Ппнуда са најнижпм ппнуђенпм ценпм – без пбрашунатпд ПДВ-а, бпдпгаће се са максималним 
брпјем ппндера (бпдпга) предгиђеним за пгај критеријум. 
Остале ппнуде, пп пгпм критеријуму, бпдпгаће се према фпрмули: 

 
Ппц =   70  х  минимална цена 

        Ппнуђена цена 
 
Максимални брпј ппндера пп пгпм критеријуму:.................................................70 ппндера. 

 
2). Рпк извршеоа услуге: максималнп  20 ппндера. 

 
Ппнуда са најкраћим рпкпм изгрщеоа услуде, бпдпгаће се са максималним брпјем ппндера 
(бпдпга) предгиђеним за пгај критеријум. 
Остале ппнуде, пп пгпм критеријуму, бпдпгаће се према фпрмули: 

 
Ппц =   20  х  најкраћи рпк изгрщеоа услуде 

        Ппнуђени рпк изгрщеоа услуде 
 
Максимални брпј ппндера пп пгпм критеријуму:.................................................20 ппндера. 
 
 
3). Гаранција за извршене услуге: максималнп  10 ппндера. 

 
Ппнуда са најдужим рпкпм даранције за изгрщене услуде, бпдпгаће се са максималним брпјем 
ппндера (бпдпга) предгиђеним за пгај критеријум. 
Остале ппнуде, пп пгпм критеријуму, бпдпгаће се према фпрмули: 

 
Ппц =   10  х ппнуђени рпк даранције за изгрщене услуде  

        Најдужи рпк даранције за изгрщене услуде 
 
Максимални брпј ппндера пп пгпм критеријуму:.................................................10 ппндера. 
 

 

Ред. 
Бр. 

Елементи  критеријума Брпј ппндера 

1. Цена услуде 70 

2. Рпк изгрщеоа услуде 20 

3. Гаранција за изгрщене услуде 10 
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Укупан максимални брпј ппндера:.........................................................................100 ппндера. 
 
 
II.25. Пцеоиваое ппнуда и пдлука Наручипца 

Кпмисија Нарушипца ће пцеоигаое ппнуда изгрщити и Нарушилац дпнети пдлуку п дпдели 
удпгпра у закпнскпм рпку.    
  
II.26. Негативне референце 
 
У складу са шланпм 82. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник Републике Србије“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је 
ппнуђаш у претхпдне три дпдине пре пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда у ппступку јагне 
набагке: 
 
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна; 
2) ушинип ппгреду кпнкуренције; 
3) дпстагип неистините ппдатке у ппнуди или без ппрагданих разлпда пдбип да закљуши удпгпр п 

јагнпј набагци, накпн щтп му је удпгпр дпдељен; 
4) пдбип да дпстаги дпказе и средстга пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбагезап. 
 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптгрђује да ппнуђаш није испуоагап 
сгпје пбагезе пп раније закљушеним удпгприма п јагним набагкама кпји су се пднпсили на исти 
предмет набагке, за перипд пд претхпдне три дпдине пре пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое 
ппнуда. 
 
Дпказ из стага 1. и 2. пгпд шлана мпже бити: 
 
1) прагпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука друдпд надлежнпд прдана; 
2) испрага п реализпганпм средстгу пбезбеђеоа испуоеоа пбагеза у ппступку јагне набагке или 

испуоеоа удпгпрних пбагеза; 
3) испрага п наплаћенпј удпгпрнпј казни; 
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у удпгпренпм рпку; 
5) изгещтај надзпрнпд прдана п изгеденим радпгима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп 

удпгпрпм; 
6) изјага п раскиду удпгпра збпд неиспуоеоа битних елемената удпгпра дата на нашин и ппд 

услпгима предгиђеним закпнпм кпјим се уређују пблидаципни пднпси; 
7) дпказ п андажпгаоу на изгрщеоу удпгпра п јагнпј набагци лица кпја нису пзнашена у ппнуди 

кап ппдизгпђаши, пднпснп шланпги друпе ппнуђаша; 
8) друди пддпгарајући дпказ примерен предмету јагне набагке, кпји се пднпси на испуоеое 

пбагеза у ранијим ппступцима јагне набагке или пп раније закљушеним удпгприма п јагним 
набагкама. 

 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из стага 3. ташка 1) пгпд шлана, кпји се пднпси 
на ппступак кпји је спрпгеп или удпгпр кпји је закљушип и друди нарушилац акп је предмет јагне 
набагке истпгрстан. 
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II.27. Пбјављиваое пдлуке п дпдели угпвпра 
 
Нарушилац ће у складу са шланпм 108. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник Републике 
Србије“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) пдлуку п дпдели удпгпра пбјагити на Ппрталу јагних 
набагки и на сгпјпј интернет страници у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 
  
Акп ппједини ппдаци из пдлуке предстагљају ппслпгну тајну у смислу закпна кпјим се уређује 
защтита ппслпгне тајне или предстагљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст 
ппдатака, ти ппдаци из пдлуке се неће пбјагити. У тпм слушају, пдлука ће се у изгпрнпм пблику 
дпстагити Упраги за јагне набагке и Држагнпј регизпрскпј институцији. 
 
II.28. Заштита права 
 
Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспганп лице, кпји има 
интерес за дпделу удпгпра у кпнкретнпм ппступку јагне набагке и кпји је претрпеп или би мпдап 
да претрпи щтету збпд ппступаоа нарушипца прптигнп пдредбама Закпна (гидети шлан 148. 
Закпна). 
Захтег за защтиту прага ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпгременп дпстагља Републишкпј 
кпмисији. 
Захтег за защтиту прага се дпстагља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на адресе 
smitrovic@imgge.bg.ac.rs, факспм на брпј 011/3975-808, или преппрушенпм ппщиљкпм са 
ппгратницпм. Захтег за защтиту прага се мпже ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке, 
прптиг сгаке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није друдашије пдређенп. 
Нарушилац пбјагљује пбагещтеое п ппднетпм захтегу за защтиту прага на Ппрталу јагних набагки 
и на сгпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтега за защтиту 
прага. 
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина ппзига за ппднпщеое ппнуда 
или кпнкурсне дпкументације сматраће се бладпгременим акп је примљен пд стране нарушипца 
најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстагљаоа и 
укпликп је ппднпсилац захтега у складу са шланпм 63. стаг 2. Закпна указап нарушипцу на 
егентуалне недпстатке и непрагилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрагају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. стаг 3. Закпна, сматраће се бладпгременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра или пдлуке п пбустаги ппступка, рпк за ппднпщеое 
захтега за защтиту прага је пет дана пд дана пбјагљигаоа пдлуке на Ппрталу јагних набагки. 
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне 
набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп ппднпщеое 
пре истека рпка за ппднпщеое захтега из шлана 149. стаг 3. и 4. Закпна, а ппднпсилац захтега да 
није ппднеп пре истека тпд рпка. 
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд 
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега. 
Захтег за защтиту прага не задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне набагке у 
складу са пдредбама шлана 150. Закпна. 
Ппднпсилац захтега је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати Закпнпм предгиђену 
таксу (брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153 или 253, ппзиг на брпј: ппдаци п 
брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за защтиту прага, сгрха: такса за 
ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнакa јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за защтиту 
прага, кприсник: Бучет Републике Србије). 

mailto:klikovacm@imgge.bg.ac.rs
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У складу са Упутстгпм п уплати таксе за ппднпщеое захтега за защтиту прага кпје је дала на сгпјпј 
интернет страници Републишка кпмисија за защтиту прага у ппступцима јагних набагки 
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html), кап дпказ п уплати 
таксе, у смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, прихгатиће се: 
 
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да садржи ппдатак 

да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс средстага реализпган, кап и датум 
изгрщеоа налпда; 

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи (60.000,00 динара); 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за 

защтиту прага; 
(7) сгрха: такса за ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнакa јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси 

захтег за защтиту прага; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена 

уплата таксе; 
(10) пптпис пглащћенпд лица банке. 
 
2. Налпг за уплату, први примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене ппд 
ташкпм 1. 
 
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага кпји имају 
птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди у Упраги за 
трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за пбагезнп 
спцијалнп 
псидураое и друди кприсници јагних средстага); 
 
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и друди 
субјекти) кпји имају птгпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и друдим 
прпписпм. 
 
Ппступак защтите прага ппнуђаша редулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 
II.29. Закључеое угпвпра п јавнпј набавци 
 
Нарушилац ће удпгпр п јагнпј набагци дпстагити ппнуђашу кпјем је удпгпр дпдељен у рпку пд 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага. 
  
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити удпгпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтега за защтиту прага, у складу са шланпм 112. стаг 2. ташка 5) Закпна. 
 
 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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II.31. Кпнтакт 
 
За сга дппунска пбагещтеоа и инфпрмације заинтереспгани ушесници мпду ппслати захтеге на 
телефакс или путем електрпнске ппщте. Оспбa за кпнтакт: Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, 
брпј телефакса: 011/3975-808, адресе електрпнске ппщте: smitrovic@imgge.bg.ac.rs.  
 
 
 

III  Услпви за учешће у ппступку са упутствпм за дпказиваое 
испуоенпсти услпва 
 
 
III.1. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва за учешће у ппступку јавне набавке 
дефинисаних чланпм 75. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  и у складу са чланпвима 17 – 19. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва  („Сл. 
гласник РС“ брпј 86/2015) - ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
 
III.1.1. Да је ппднпсилац ппнуде регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар. 
 
Дпкументација за прагна лица:     

- Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из редистра надлежнпд 
Пригреднпд суда  

Дпкументација за предузетнике:  

- Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из пддпгарајућед редистра  

 
III.1.2. Да ппднпсилац ппнуде и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних 
дела кап члан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив 
привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривичнп делп преваре; 
 
Дпкументација за прагна лица: 
 
- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежнпд суда и надлежне пплицијске упраге 
Министарстга унутращоих ппслпга да пнп и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд 
кригишних дела кап шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за некп пд кригишних 
дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа 
или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
Дпкументација за предузетнике:  

- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге Министарстга 
унутращоих ппслпга да није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не 
старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
Дпкументација за физишка лица:   
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- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге Министарстга 
унутращоих ппслпга да није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не 
старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
Наппмена:  
 
Из излпженпд прпизлази да прагна лица дпстагљају: 

1) изгпд из казнене егиденције пснпгнпд суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћед прагнпд 
лица, пднпснп седищте предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица; 

2) изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа (за прданизпгани криминал) Вищед суда у 
Бепдраду; 
С тим у гези на интернет страници Вищед суда у Бепдраду пбјагљенп је  пбагещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге Министарстга унутращоих 
ппслпга за закпнскпд заступника – захтег за издагаое пгпд угереоа мпже се ппднети 
према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији 
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан за унутрашое ппслпве ппштине на чијпј 
теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребигалищта. 

 
Акп је гище закпнских заступника, мищљеое Упраге за јагне набагке је да се за сгакпд дпстагља 
угереое из казнене егиденције. 
 
Физишка лица/Предузетник 
 
Предузетник кап ппнуђаш и физишкп лице кап ппнуђаш дпстагља: 
 
- угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге Министарстга унутращоих ппслпга 
– захтег за издагаое пгпд угереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. 
тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан за 
унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту 
пребигалищта. 
   
III.1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји 
 
Дпкументација за правна лица:     
 
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда,  
 
Дпкументација за предузетнике:      
 
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда, 
 
Дпкументација за физичка лица:       
 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда  
 
 
III.1.4. Да ппнуђач има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 
предмет јавне набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. 
 
Дпкументација: 

- лиценца издата пд стране пглащћенпд прдана.  
III.1.5. Изјава п ппштпваоу пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, 
заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпшеоа ппнуде. 
 
Ппнуђаш је дужан да у склппу сгпје ппнуде дпстаги нагедену изјагу кпја се налази у пдељку IV 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
III.1.6. ИСПУОЕНПСТ  ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНИХ УСЛПВА, ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ДПКАЗУЈЕ ПИСАНОМ 
ИЗЈАВОМ ДАТОМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ.    
ПБРАСЦИ НАВЕДЕНИХ ИЗЈАВА ЧИНЕ САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И НАЛАЗЕ 
СЕ У ПДЕЉКУ IV.  
 
Наппмена: Ппнуђаш пппуоага пддпгарајућу изјагу, пднпснп изјаге, у загиснпсти пд тпда да ли је 
пригреднп друщтгп / предузетник / физишкп лице и испуоенпст кпјих услпга изјагпм дпказује.              
 
III.1.7. Лице уписанп у Регистар ппнуђача није дужнп да приликпм ппднпшеоа ппнуде дпказује 
испуоенпст пбавезних услпва. 
 
III.1.8. Ппнуђач је дужан да при састављаоу ппнуде изричитп наведе да је ппштпвап пбавезе 
кпје прпизлазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада, заштити 
живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. 
 
III.2. Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђач кпји испуоава дпдатне 
услпве за учешће у ппступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закпна, и тп: 
 
III.2.1. Да ппнуђач распплаже неппхпдним кадрпвским капацитетпм, - сертификатпм за 
извршеое предметне набавке, пднпснп да: 
 
Ппнуђаш распплаже сертификатпм п пбученпсти издатим пд стране прпизвпђача диппва за рад 
са замрзивачима на - 80°C, deep freezers. 
 
III.3.  Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 

Ппднпсилац ппнуде пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације 
мпра нагести да ли ће изгрщеое јагне набагке делимишнп ппгерити ппдизгрщипцу и нагести у 
сгпјпј ппнуди, прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити, а кпји не мпже бити гећи пд 
50%, кап и деп предмета набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгрщипца.  

Акп ппднпсилац ппнуде у ппнуди нагеде да ће делимишнп изгрщеое набагке ппгерити 
ппдизгрщипцу, дужан је да нагеде назиг ппдизгрщипца, а укпликп удпгпр између нарушипца и 
ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден у удпгпру.  
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Ппднпсилац ппнуде је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгрщипца 
ради утгрђигаоа испуоенпсти услпга.   

Ппднпсилац ппнуде је дужан да за ппдизгрщипце дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних 
услпга из шлана 75. Закпна п јагним набагкама.  

Ппднпсилац ппнуде испуоага сге услпге сампсталнп и за тп дпстагља дпказе у складу са 
нагеденим у пдељку III Кпнкурсне дпкументације (пбагезне и дпдатне).  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизгрщипце дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 
75. стаг 1. таш 1) дп 5) Закпна п јагним набагкама.  
 
Ппнуђаш, пднпснп дпбагљаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка 
јагне набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгрщипца.  

Дпбагљаш не мпже андажпгати кап ппдизгрщипца лице кпје није нагеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпгати средстгп пбезбеђеоа и раскинути удпгпр, псим акп би раскидпм 
удпгпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У тпм слушају, нарушилац ће пбагестити прданизацију 
надлежну за защтиту кпнкуренције.  

Дпбагљаш мпже андажпгати кап ппдизгрщипца лице кпје није нагеп у ппнуди, акп је на страни 
ппдизгрщипца накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице 
испуоага сге услпге пдређене за ппдизгрщипца и укпликп дпбије претхпдну садласнпст 
нарушипца. 

III.4. Ппднпшеое заједничке ппнуде (ппднпшеое ппнуде пд стране групе ппднпсилаца)  
 
Ппнуда мпже бити ппднета и пд стране друпе ппнуђаша. Чланпги заједнице су дужни да, укпликп 
ппнуду ппднпсе кап заједнишку тп нагеду у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из 
пдељка IV Кпнкурсне дпкументације.   
 
Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 5) 
Закпна п јагним набагкама, а дпдатне услпге испуоагају заједнп.  

Састагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према 
нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке, а кпји пбагезнп садржи ппдатке п:  

1) шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
друпу ппнуђаша пред нарушипцем;  

2) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша пптписати удпгпр;  

3) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша дати средстгп пбезбеђеоа;  

4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;  

5) рашуну на кпји ће бити изгрщенп плаћаое;  

6) пбагезама сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша за изгрщеое удпгпра.  

Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
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Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку 
ппнуду у име задрудара. Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне 
набагке и удпгпра п јагнпј набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм. Акп задруда 
ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п 
јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари.  

Нашин дпказигаоа испуоенпсти услпга ппднпсилаца заједнишке ппнуде и друди елементи пд 
знашаја за ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације 
у делу кпји се пднпси на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 

 
III.5. Начин дпстављаоа дпказа  

 

У складу са шланпм 79. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/15), дпкази п испуоенпсти услпга мпду се дпстагљати у непвереним кппијама, а нарушилац 
мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра, захтегати пд ппднпсилаца ппнуда да дпстаге на 
угид придинал или пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа.  

Ппднпсилац ппнуде није дужан да дпстагља дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет 
страницама надлежних прдана, али у тпм слушају мпра да нагеде кпји су тп дпкази. 
Нарушилац неће пдбити кап неприхгатљигу ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен Закпнпм п 
јагним навагкама или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппднпсилац ппнуде, нагеп у ппнуди 
интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јагнп дпступни. 
 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппднпсилац ппнуде дпстагља 
кппију електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује 
електрпнски дпкумент. 
 
Акп ппднпсилац ппнуде има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су 
дпкументи кпјима ппднпсилац ппнуде дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране 
надлежних прдана те држаге.  
Акп ппднпсилац ппнуде није мпдап да прибаги тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, 
збпд тпда щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпдла бити издата пп прпписима држаге у 
кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пддпгарајући дпказ за тп, 
нарушилац ће дпзгплити ппднпсипцу ппнуде да накнаднп дпстаги тражена дпкумента у 
примеренпм рпку. 
 
Акп се у држаги у кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п 
јагним навагкама („Сл. дласник РС“, врпј 124/2012, 14/2015 и 68/15), ппднпсилац ппнуде мпже, 
уместп дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу 
пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим надлежним 
прданпм те држаге. 
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IV Пбрасци за ппднпшеое ппнуде 
 
IV .1.         

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА  
75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012,14/2015 и 68/2015) 

 
УСЛПВИ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

 

1.    Ппднпсилац ппнуде је уписан у Регистар ппнуђача ДА НЕ 

2. Ппднпсилац ппнуде је регистрпван кпд надлежнпг 
пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 

ДА НЕ 
 

3. Ппднпсипцу ппнуде и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела 
прптив привреде, кривична дела прптив живптне средине, 
кривичнп делп примаоа или даваоа мита , кривичнп делп 
преваре 

ЈЕСТЕ 
псуђиван 

НИЈЕ 
псуђиван 

4. Ппднпсилац ппнуде је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе 
и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји 

ЈЕСТЕ НИЈЕ 

5. Ппднпсилац ппнуде је ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе 
из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и 
услпвима рада, заштити живптне средине и гарантује да 
је ималац права интелектуалне свпјине  

 
 
 

ЈЕСТЕ/гарантује 

 
 

НИЈЕ/ 
не гарантује 

6. Ппднпсилац ппнуде распплаже адекватним 
кадрпвским капацитетпм 

ДА/ распплаже НЕ/ не 
распплаже 

7. Ппднпсилац ппнуде има важећу дпзвплу надлежнпг 
пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним 
прпписпм  

ДА НЕ 

 
Упутствп:  
 
Ппднпсилац ппнуде пппуоага дату табелу запкружигаоем једнпд ппнуђенпд пддпгпра за пцену 
испуоенпсти услпга. Испуоенпст нагедених закпнских услпга, кап и псталих захтега Нарушипца, 
дпказује се на нашин предгиђен Кпнкурснпм дпкументацијпм. 

 
У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.2.  НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

  
 
 

Начин ппднпшеоа 
ппнуда 

Пптпис пдгпвпрнпг лица 
ппднпсипца ппнуде/члана 

заједнице/ппдизвпђача 

Печат ппднпсипца 
ппнуде/члана 

заједнице/ппдизвпђача 

 
 

САМПСТАЛНА ППНУДА 
 

 

 
 

 

 
ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА  

 
 
 

 

  

 
ППНУДА СА 

ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 

 
 
 

  

  

  

Напомена: Исти подносилац понуде има право да конкурише само по једној понуди 

(самостална, заједничка или понуда са подизвођачем).  

У случају подношења заједничке или понуде са подизвођачем наведену табелу, на 

предвиђеном месту, потписују и печатирају подносилац понуде и сви чланови заједнице 

односно, подносилац понуде и сви подизвођачи. У случају самосталног подношења понуде, 

табелу потписује и печатира само подносилац понуде.  

 

 

У_______________________                  М.П.                      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 

Кап пддпгпр на пoзиг за ппднпщеое ппнуда у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду 
пппрагке и пдржагаоа расхладних друпа брпј ЈН 13/2018, дајемп следећу:    
 
ППНУДУ БРПЈ: ................... 
 
Услпви ппнуде: 
 
1. ЦЕНА УСЛУГЕ 

 
- цена раднпд сата: _________ динара без ПДВ  
- ПДВ: ________________ динара  
- цена раднпд сата: _________ динара са ПДВ   
 
Наппмена: Цене раднпг сата се пднпсе на све услуге кпје су предвиђене спецификацијпм 
наручипца. 
 
2. РПК ИЗВРШЕОА УСЛУГЕ (максимум 3 часа): _____________(час). 

 
3. РПК ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (минимум гпдину дана): _______________(гпдина). 
 
4. РПК ПЛАЋАОА РАЧУНА (минимум 15 а максимум 45 календарских дана): _________  

календарских дана пд дана пријема рашуна.  
 

5. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ (минимум 30 дана):  ________ дана пд дана птгараоа ппнуда. 
 
Спецификација услуге представља саставни деп пвпг пбрасца ппнуде. 
 
Наппмена: Укпликп ппнуђач није у систему ПДВ, пптребнп је тп ппсебнп нагласити. 
 
Обзирпм да пвај пбразац садржи пснпвне елементе ппнуђене цене, сматраће се и пбрасцем 
структуре цене.      
  
У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.1.  ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ППНУДЕ 
 
 
 

Назив ппднпсипца ппнуде:  

Адреса ппднпсипца ппнуде:  

Лице за кпнтакт:  

Адреса електрпнске ппште 
ппднпсипца ппнуде: 

 

Телефпн:  

Факс:  

Ппрески брпј ппднпсипца ппнуде 
(ПИБ): 

 

Матични брпј ппднпсипца ппнуде:  

Брпј текућег рачуна:  

Лице пдгпвпрнп за пптписиваое   
угпвпра: 

 

 
 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.2. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДИЗВРШИПЦУ – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 
 

Назив:  

Адреса:  

Лице за кпнтакт:  

Адреса електрпнске ппште:  

Телефпн:  

Факс:  

Ппрески брпј (ПИБ):  

Матични брпј:  

Брпј текућег рачуна:  

 
Пдгпвпрнп лице  
 

 

 
Ппднпсилац ппнуде пппуоава гпре наведену табелу за свакпг ппдизвршипца или члана 
заједнице ппјединачнп. Укпликп има пптребе ппднпсилац ппнуде табелу мпже искппирати у 
пптребнпм брпју примерака. 
 
 

 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.4. ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

У складу са чланпм 26. Закпна, _____________________ (назив ппнуђача) даје: 
 

 
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујем да ппнуду у  ппступку јавне 
набавке мале вреднпсти за услугу ппправке и пдржаваоа расхладних група и клима уређаја 
(брпј јавне набавке ЈН 13/2018) ппднпсим независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или 
заинтереспваним лицима. 
 
Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпгане сумое у истинитпст изјаге п незагиснпј ппнуди, 
Нарушилац ће пдмах пбагестити прданизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Орданизација 
надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспганпм лицу изрећи меру 
забране ушещћа у ппступку јагне набагке акп утгрди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспганп лице 
ппгредилп кпнкуренцију у ппступку јагне набагке у смислу закпна кпјим се уређује защтита 
кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јагне набагке мпже трајати дп дге дпдине. 
Ппгреда кпнкуренције предстагља недатигну референцу, у смислу шлана 82. стаг 1. ташка 2. 
Закпна. 
 
 
 

 
 

У_______________________                                М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
                                                                             

                                                                                  ________________________________ 
  Датум: ___________________  
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IV.5. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

Редни 
брпј 

ВРСТА ТРПШКА ВРЕДНПСТ У РСД 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

 
УКУПНП БЕЗ ПДВ 

 

 
ПДВ 

 

 
УКУПНП СА ПДВ 

 

 
 
Пптребнп је да ппнуђач наведе све елементе кпји чине трпшкпве припреме ппнуде. 
 
Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд 
наручипца накнаду трпшкпва.  
 
 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпге припреме ппнуде, 
треба прецртати ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пгерити пешатпм 

 
 У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.1.       
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (кап 
прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, редистрпган кпд 
надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар. 
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду пппрагке и 
пдржагаоа расхладних друпа и клима уређаја (брпј јагне набагке ЈН 13/2018) и у друде сгрхе се не 
мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је 
пптребнп ппднети за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.2.       
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ппднпсилац ппнуде (кап 
прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде/ппдизгпђаша/шлана друпе) из _____________, ул. 
_________________________, није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре.  
 
Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да закпнски заступник 
ппднпсипца ппнуде _____________________ (име и презиме закпнскпд заступника ппднпсипца 
ппнуде/ппдизгпђаша/шлана друпе) није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан 
прданизпгане криминалне друпе, није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела 
прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре.  
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду пппрагке и 
пдржагаоа расхладних друпа и клима уређаја (брпј јагне набагке ЈН 13/2018) и у друде сгрхе се не 
мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је 
пптребнп ппднети за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.3.       
 

 
И З Ј А В А  

 
 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ппднпсипцу ппнуде (кап 
прагнпм лицу/предузетнику/физишкпм лицу) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, није изрешена мера 
забране пбагљаоа делатнпсти.  
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду пппрагке и 
пдржагаоа расхладних друпа и клима уређаја (брпј јагне набагке ЈН 13/2018) и у друде сгрхе се не 
мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је 
пптребнп ппднети за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.4.       
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде 
(прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, измирип дпспеле 
ппрезе и дппринпсе и пбагезе пп пснпгу изгпрних лпкалних јагних прихпда.   
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду пппрагке и 
пдржагаоа расхладних друпа и клима уређаја (брпј јагне набагке ЈН 13/2018) и у друде сгрхе се не 
мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је 
пптребнп ппднети за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.7. ПБРАЗАЦ „ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРППИСА“  
 
 
У гези шлана 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
Ппнуђаш ................................ (назиг ппнуђаша) у ппступку јагне набагке мале греднпсти за услуду 
пппрагке и пдржагаоа расхладних друпа и клима уређаја брпј 13/2018, ппщтпгап је пбагезе кпје 
прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити 
жигптне средине и нема забрану пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа 
ппнуде. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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V   МПДЕЛ УГПВПРА 
 
 

Пппрагка и пдржагаое расхладних друпа 
 
 

У Г П В П Р 
 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:                        1. ИНСТИТУТ ЗА МПЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКП 

ИНЖЕОЕРСТВП, Бепдрад, Впјгпде Степе 444а, кпда заступа 
г.д. директпр Јелена Бедпгић (у даљем тексту: Нарушилац), 
матишни брпј: 07093977, ппрески идентификаципни брпј: 
101736673  

 
 и 

 
2. ____________________________________________, кпје 
заступа ___________________________ (у даљем тексту: 
Пружалац услуде), матишни брпј ________________, ппрески 
идентификаципни брпј _________________ 
 
и са ппнуђашима из друпе ппнуђаша/са 
ппдизгпђашима/ппдизгрщипцима: 
 
3. ____________________________________________, кпје 
заступа ___________________________, матишни брпј 
________________, ппрески идентификаципни брпј 
_________________ 
 
(у даљем тексту: удпгпрне стране) 
 
(акп ппнуђач учествује у групи ппнуђача прецртати „са 
ппдизвпђачима/ ппдизвршипцима“, акп наступа  са 
ппдизвпђачима прецртати „са ппнуђачима из групе 
ппнуђача“ и пппунити ппдатке). 
 
 

Удпгпрне стране садласнп кпнстатују: 
 
- да је Нарушилац на пснпгу Одлуке г.д. директпра брпј 13/2018-2 пд 25.10.2018. дпдине, ппкренуп ппступак 
јагне набагке мале греднпсти за услуду пппрагке и пдржагаоа расхладних друпа за пптребе Института за 
мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп; 
 
- да је г.д. директпр Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп дпнеп Одлуку п дпдели 
удпгпра брпј ________________ пд ___________ дпдине, у сгему према прихгаћенпј Ппнуди Пружапца 
услуде брпј _____________ пд ____________ дпдине, кпја шини састагни деп пгпд Удпгпра. 
 
На пснпгу изнетпд, удпгпрне стране закљушују Удпгпр према тексту кпји следи: 
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Члан 1. 
 

Предмет Удпгпра је услуда пппрагке и пдржагаоа расхладних друпа за пптребе Института за мплекуларну 
денетику и денетишкп инжеоерстгп, а у сгему према Ппнуди Пружапца услуде брпј _________, пд 
______________ дпдине кпја шини састагни деп пгпд Удпгпра. 
 

Члан 2. 
 

Удпгпр се закљушује за услуде из шлана 1. Огпд Удпгпра. Укупна греднпст Удпгпра не сме прећи изнпс пд 
____________ динара без пбрашунатпд ппреза на дпдату греднпст, пднпснп __________ динара са 
пбрашунатим ппрезпм на дпдату греднпст (изнпс пппуоава Наручилац).  
Плаћаое ће се грщити сукцесигнп, накпн изгрщене услуде, пп исппстагљеним фактурама, дп укупнпд 
изнпса утгрђенпд  у стагу 1. пгпд шлана.  
У складу са шл.115. ЗЈН нарушилац мпже накпн закљушеоа удпгпра п јагнпј набагци без спрпгпђеоа 
ппступка јагне набагке ппгећати пбим предмета набагке с тим да се греднпст удпгпра мпже ппгећати 
максималнп 5% пд укупне греднпсти пргпбитнп закљушенпд удпгпра, при шему укупна греднпст ппгећаоа 
удпгпра не мпже да буде гећа пд греднпсти из шл.39 стаг 1. Закпна. 

 
Члан 3. 

 
Пружалац услуде се пбагезује да пд дана пбпстранпд пптписигаоа пгпд Удпгпра пружа предметну услуду пп 
налпду Нарушипца а у сгему у складу са Ппнудпм Пружапца услуде и Спецификацијпм услуде кпје шине 
састагни деп пгпд Удпгпра. 
Пружалац услуде ће изгрщити услуду у рпку пд ______ шаса пд пријема налпда Нарушипца.  
Пружалац услуде ће пп егентуалнпј рекламацији Нарушипца на недпстатке упшене приликпм  изгрщених 
услуда, исте птклпнити, у рпку пд 3 шаса пд ппзига Нарушипца. 
У слушају да Пружалац услуде не испуни сгпју пбагезу у удпгпренпм рпку Нарушилац је пглащћен да пдбије 
пријем изгрщеоа услуда и једнпстранп раскине удпгпр. 

 
Члан 4. 

 
Нарушилац се пбагезује да ће Пружапцу услуде, пп изгрщенпј услузи плаћати прптиггреднпст пп раднпм 
сату и тп у изнпсу пд _________ динара без пбрашунатпд ппреза на дпдату греднпст, пднпснп _________ 
динара са пбрашунатим ппрезпм на дпдату греднпст. 
Средстга кпја Пружалац услуде, накпн дпбијаоа садласнпсти Нарушипца, упптреби за набагку материјала 
пптребнпд за изгпђеое радпга, биће надпкнађена пбрашунпм стгарних трпщкпга, уз пбагезу Пружапца 
услуде да пре птппшиоаоа радпга Нарушипцу дпстаги рашун за плаћени материјал на кпнтрплу и 
садласнпст.    
Приликпм пружене услуде пп налпду нарушипца, Пружалац услуде дпстагља рашун за изгрщену услуду. 
Уз сгаки рашун дпстагља се и пбрашун стгарних трпщкпга. 
Обрашун стгарних трпщкпга заснига се на записнику п изгеденим радпгима кпји на лицу места сашиоагају 
предстагници Нарушипца и Пружапца услуде. 
 Нарушилац се пбагезује да плати пружену услуду у смислу шлана 1. Удпгпра, пп пптписанпм пбрашуну 
стгарних трпщкпга и исппстагљенпм рашуну, најкасније у рпку пд _______ (минималнп 15, максималнп 45) 
дана пп изгрщенпј услузи, пднпснп примљенпм рашуну. 
Гаранција за изгрщене услуде непрпменљига је и изнпси (минимум гпдину дана): 
_______________(дпдина). 
Цена из стага 1. пгпд шлана је фиксна за перипд трајаоа пгпд Удпгпра. 
Нарушилац снпси трпщкпге ппреза на дпдату греднпст. 
 

 
Члан 5. 

 
Пружалац услуде је дужан да, данпм пптписигаоа Удпгпра, Нарушипцу ппднесе кап средстгп финансијскпд 
пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла једну бланкп меницу на изнпс пд 10% пд греднпсти услуде (без 
греднпсти ппреза на дпдату греднпст) са рпкпм гажеоа дп загрщетка удпгпра, уз меницу је пптребнп јпщ 
дпстагити придиналнп менишнп пглащћеое, дпказ да је меница редистрпгана (придинални примерак), 
кппију депп картпна и кппију ОП пбрасца.  
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Члан 6. 

 
Пружалац услуде је дужан да пбагезе кпје прпизилазе из пгпд удпгпра изгрщага у складу са пгим удпгпрпм. 
Укпликп Прпдагац не изгрщи пбагезе према пдредбама пгпд удпгпра, Купац ће унпгшити средстгп 
финансијскпд пвезвеђеоа ппднетп пд стране Пружапца услуде на име дпбрпд изгрщеоа ппсла. 
 

Члан 7. 
 

Сгака пд удпгпрних страна мпже тражити раскид удпгпра у слушају када друда страна не испуоага или 
небладпгременп испуоага сгпје удпгпрпм преузете пбагезе. 
Отказни рпк изнпси 15 (петнаест) дана и ппшиое да теше пд дана пријема писанпд пбагещтеоа п раскиду 
удпгпра. 
У слушају раскида Удпгпра Пружалац услуде је дужан да Нарушипцу надпкнади щтету кпја му је 
прпузрпкпгана. 

Члан 8. 
 

На сге щтп није редулисанп пгим Удпгпрпм, примеоигаће се пдредбе Закпна п пблидаципним пднпсима, 
кап и друдих ппзитигнппрагних прпписа Републике Србије. 
 

Члан 9. 
 

Удпгпрне стране ће сге егентуалне сппрпге кпји мпду настати пп пгпм Удпгпру рещагати најпре мирним 
путем, а у слушају да сппр није мпдуће рещити на тај нашин, утгрђује се надлежнпст стгарнп надлежнпд суда 
у Бепдраду. 

 Члан 10. 
 

Удпгпр ступа на снаду данпм пбпстранпд пптписигаоа и траје дп утрпщка средстага из шлана 2. стаг 1. 
Удпгпра, а најдуже дп 25.10.2019. дпдине. 

 
Члан 11. 

 
Огај Удпгпр сашиоен је у 4 истпгетна примерка, пд кпјих су 2 примерка за Нарушипца, а 2 задржага  
Пружалац услуде. 
 
 
 
   ЗА ПРУЖАПЦА УСЛУГЕ                                        ЗА НАРУЧИПЦА 
                                                                      
       ________________                                               ___________________     
                                                                                                                                                   Јелена Бегпвић 
 
Наппмене: 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси заједнишку ппнуду, пднпснп ппнуду са ушещћем ппдизгпђаша, у мпделу удпгпра 
мпрају бити нагедени сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша, пднпснп сги ппдизгпђаши. 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, друпа ппнуђаша мпже да се ппредели да мпдел удпгпра пптписују 
и пешатпм пгерагају сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша или друпа ппнуђаша мпже да пдреди једнпд ппнуђаша 
из друпе кпји ће пппунити, пптписати и пгерити пешатпм мпдел удпгпра. 
Састагни деп удпгпра кпји се закљуши са друппм ппнуђаша биће сппразум друпе ппнуђаша кпјим се ппнуђаши 
из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке, и кпји садржи ппдатке 
прпписане закпнпм, међу кпјима су и пбагезе сгакпд пд ппнуђаша за изгрщеое удпгпра. 
Ппнуђаш мпра пптписати и пешатпм пгерити ппследоу страну мпдела удпгпра. 
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VI Спецификација услуге 
 
 
Врста услуге 
Услуда пппрагке и пдржагаоа расхладних друпа. 
 
Техничке карактеристике уређаја 
 

 Услуге пдржаваоа и ппправки уређаја за дубинскп замрзаваое дп – 800 C   
 
Услуде пдржагаоа и пппрагки уређаја за дубинскп замрзагаое дп – 800 C  ппдразумегају прегентигнп и 
текуће пдржагаое, хитне сергисне интергенције, кап и денералне пппрагке и тп на пснпгу захтега 
кприсника и утгрђене пптребе.  
  
Удрадоа алтернатигних резергних делпга је прихгатљига јединп у слушају укпликп на тржищту гище нема 
придиналних резергних делпга. У пба слушаја неппхпднп је дагаое даранција на исте.  
  
Урeђаји за дубинскп замрзагаое дп – 800 C се налазе у Институту за мплекуларну денетику и денетишкп 
инжеоерстгп на адреси Впјгпде Степе 444а. Вепма је знашајнп да се сергисне интергенције пбагљају хитнп 
и у щтп краћем рпку и пп најгищим стандардима и тп уз усклађигаое термина грщеоа пппрагке са 
кприсникпм.  
  
Услуде се пбагљају на лицу места, а када је тп неппхпднп, склпппги уређаја или цеп уређај пппрагљају се у 
сергису.  
  
Огим услудама пбухгаћени су уређаји за дубинскп замрзагаое дп – 800 C разлишитих прпизгпђаша.  
 

 Хладне спбе 
 

Услуде пдржагаоа и пппрагки хладних спба ппдразумегају прегентигнп и текуће пдржагаое, хитне 
сергисне интергенције, кап и денералне пппрагке и тп на пснпгу захтега кприсника и утгрђене пптребе. 
 
Услуде се пбагљају на лицу места. 
 

 Термпстати и стерилизатпри 
 

Термпстати и стерилизатпри су лпцирани у Институту за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп. 
Вепма је знашајнп да се сергисне интергенције пбагљају хитнп и у щтп краћем рпку и пп најгищим 
стандардима и тп уз усклађигаое термина грщеоа пппрагке са кприсницима. 
 
Услуде се пбагљају на лицу места, а када је тп неппхпднп, склпппги уређаја или цеп уређај пппрагљају се у 
сергису. 
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 Спецификација расхладне ппреме 
 

 
Табела 1. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХЛАДНЕ ППРЕМЕ 

ТИП УРЕЂАЈА 
КПЛИЧИНА УРЕЂАЈА 

Јединица мере Кпличина 

Дубински замрзивач - HERAUS 
HFU586 BASIC  

кпм 1 

Дубински замрзивач - 
KOTTERMANN TZP 2651 

кпм 2 

Дубински замрзивач - SANYO 
MDF-U52V 

кпм 1 

Дубински замрзивач - REVCO 
ULT1786-5V14 

кпм 1 

Дубински замрзивач - THERMO 
HFU 300TV60 

кпм 1 

Дубински замрзивач - ESCO UUS-
668A-1 

кпм 2 

Хладне спбе - SOKO кпм 4 

Хладне спбе -LTH MHO 2-7/8-10 кпм 1 

Центрифуге са хлађеоем - 
SORVALL RC-5B 

кпм 3 

Термпстати - SUTJESKA кпм 7 

Стерилизатпр - INSTRUMENTARIA 
ST-6 

кпм 1 

Стерилизатпр - INSTRUMENTARIA 
ST-5 

кпм 1 

Суви стерилизатпр - HERAUS T20 кпм 2 

 
Квалитет 
 
Пружалац услуде је дужан да предметне услуде пбагља са пажопм дпбрпд дпмаћина, сагеснп, 
бладпгременп, у складу са технишким стандардима и узансама струке. Обагезан је да удрађује придиналне 
резергне делпге, а укпликп је тп не изгпдљигп, делпге истпд кгалитета пд друдих прпизгпђаша пп ценама 
кпје су у складу са тржищним ценама за дате прпизгпде у мпменту набагке. Замеоени резергни делпги 
пстагљају се Нарушипцу услуде, щтп се кпнстатује у наппмени сергиснпд раднпд налпда. 
 
У слушају некгалитетнп изгрщенпд сергиса Пружалац услуде пбагезан је да исти ппнпгп изгрщи у рпку пд 3 
шаса пд ппзига нарушипца, без прага накнаде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спецификација услуге 
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Табела 2. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 

ДУБИНСКИ ЗАМРЗИВАЧ 

1 Пуштаое у рад дубинских замрзивача 

2 Замена агрегата 

3 Замена кпмпреспра 

4 Замена усисне цеви 

5 Замена пптисне цеви 

6 Замена скупљача течнпг фрепна (ресивер бпце) 

7 Замена ваздушнпг кпндезатпра 

8 Замена мптпра вентилатпра и елисе на кпндезатпру 

9 Замена мптпра вентилатпра и елисе  на испаривачу 

10 Кпмплетираое агрегата на лицу места и замена 

11 Замена термпекспанзипнпг вентила 

12 Замена дизне термпекспанзипнпг вентила 

13 Замена сушача гаса (филтера) 

14 Замена дптрајалих цеви, хплендера и дихтунга када се губи гас у расхладнпм систему 

15 Чишћеое ваздушнпг кпндезатпра 

16 Праое ваздушнпг кпндезатпра 

17 Птапаое уређаја 

18 Кпнстатација кварпва 

19 Замена електрп-магнетнпг вентила 

20 Замена шпулне електрп-магнетнпг вентила 

21 Замена стартнпг релеја на кпмпреспру 

22 Замена биметалне заштите на кпмпреспру 

23 Замена стартнпг кпндензатпра на кпмпреспру 

24 Чишћеое и испираое инсталација азптпм, фрепнпм П-11, трихлпретиленпм 

25 Пуоеое уређаја гаспм 

26 Замена пба кпмпреспра 

27 Замена псигурача 

28 Замена или штелпваое електрпнскпг микрппрпцеспра на расхладнпј ппреми 

29 Замена или ппправка електрпнске плпче регулације температуре 

30 Вакумираое система 

31 Пуоеое система адекватним гаспвима 

ХЛАДНЕ СПБЕ 

1 Замена и ппправка агрегата 

2 Замена и ппправка преспстата 

3 Замена и ппправка електрп магнетнпг вентила 

4 Замена и ппправка пдвајача уља 

5 Замена и ппправка ваздушнпг кпндезатпра 

6 Замена и ппправка кпмпреспра 

7 Замена гибљивих црева усиса и пптиса 
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8 Замена филтера - сушача или улпжака филтера и слика гела 

9 Змена и ппправка виднпг стакла (индикатпра прптпка и влажнпсти) 

10 Замена и ппправка експанзипнпг вентила 

11 Замена и чишћеое дизне експанзипнпг вентила 

12 Замена или ппправка дптрајалих цеви или вареоа и преправке на инсталацији 

13 Замена испаривача у кпмпри 

14 Дпсипаое и кпнтрпла уља у кпмпреспру 

15 Замена грејача на испаривачу кпмпре 

16 Замена или преправка вентилатпра на кпндензатпру или испаривачу 

17 Замена или ппправка склппке и биметала 

18 Превезиваое електрпинсталације у развпднпм прмару 

19 Замена кпнтрплнп управљачкпг прмара за кпмпру 

20 Замена дптрајалпг кабла виљушке 

21 Замена грејача са скидаоем исправљача кпмпре 

22 Сушеое и испираое инсталације фрепнпм P-11, азптпм или трихлпретиленпм 

23 Пуоеое инсталације гаспм 

24 Замена дихтунг гуме на вратима кпмпре 

25 Замена или ппправка браве или шарки на вратима кпмпре 

26 Измештаое агрегата кпмпре 

27 Демпнтажа или мпнтажа расхладне кпмпре 15m3 пд панела 

28 Штелпваое микрппрпцеспра за кпмпру 

29 Замена микрппрпцеспра (електрпнски термпрегулатпр) 

30 Замена спнде или трафпа микрппрпцеспра 

31 Замена или ппправка ДТЦ-а или ЦИЦ система на кпмпреспрскпј централи 

32 Замена скупљача течнпг фрепна (рефригерант акумулатпр) 

33 Замена или ппправка резервпара за уље на мултиагрегату 

34 Замена и ппправка нивпа регулатпра за уље 

35 Замена и ппправка неппвратнпг вентила 

36 Замена уљнпг филтера 

37 Замена и ппправка кпнтрплера капацитета на мултиагрегату 

38 Замена врата на кпмпри 

39 Замена грејача за пдвпд кпндезатпра 

40 Замена грејача на вратима кпмпре за минус 

41 Кпнстатација квара 

42 Кпнтрпла рада уређаја 

43 Вакумираое система 

44 Пуоеое система адекватним гаспвима 

 
 
Начин спрпвпђеоа услуге 
 
Услуде ће се пбагљати пп ппзигу Нарушипца. Ппзигпм се сматра сгаки ппзиг у фпрми писанпд дпписа (факс, 
дппис и сл.) или усмени ппзиг (телефпн  у слушајегима  хитних интергенција, у пеирпду ппсле 16 шаспга, 
гикендпм или празницима) пд стране пглащћенпд лица  Службе за технишке и друде ппслпге Института за 
мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп. Ппзиг, у билп кпјпј фпрми, мпра да садржи назнаку места 
(Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп), грсту ппреме, ппис кгара и пзнаку хитнпсти 
за пптребну сергисну интергенцију. Укпликп је сергисни ппзиг бип усменим путем, пргпд нареднпд раднпд 
дана мпра бити ппслат и у фпрми писанпд захтега, ради ажурне дпкументаципне егиденције.  
  
Пп приспелпм ппзигу упућени сергисер Изгрщипца услуда пбагиће дефектажу и, акп је тп мпдуће, кгар 
птклпнити на лицу места, без пметаоа прпцеса рада кприсника. Акп је кгар гећед пбима сергисер ће, 
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писанп или усменп, надлежнпм лицу Нарушипца  предлпжити интергенцију у сергису Пружапца услуде или 
на лицу места, нагпдећи пптребне радпге и неппхпдне делпге за птклаоаое кгара. На пснпгу садласнпсти 
пглащћенпд лица Нарушипца приступиће се пппрагци.  
 
 
 
Местп извршеоа услуге 
 
Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, Впјгпде Степе 444а. у изузетним 
слушајегима, када је збпд грсте и пбима пппрагке тп немпдуће, пппрагка се грщи у сергису Пружапца 
услуде. У тпм слушају пднпщеое и граћаое ппреме прданизује Пружалац услуде.  
 
 
 
 
 
У_______________________                      М.П.                                                ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                       ________________________________ 

Датум: ___________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


