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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), шл. 6. 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 12/2019-1 и 
Рещеоа п пбразпваоу кпмисије 12/2019 за јавну набавку мале вреднпсти за дпбрп - медицински пптрпщни 
материјал, припремљена је: 
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I Ппшти ппдаци п јавнпј набавци 
 
I.1. ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 
Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп 
Впјвпде Степе 444а, Бепград 
www.imgge.bg.ac.rs 
 
I.2. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Јавна набавка мале вреднпсти. 
 
I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке брпј 12/2019 је дпбрп - Медицински пптрпщни материјал пбликпван у  
7 партија и тп: 
 

 

  

Партија бр. 1 -  Applied Biosystems „или одговарајуће"  

Партија бр. 2 -  Sarstedt „или одговарајуће" 

Партија бр. 3 -  DNK markeri 

Партија бр. 4 -  Rukavice  Sempermed „или одговарајуће"   

Партија бр. 5 – Filteri Prat Dumas „или одговарајуће"   

Партија бр. 6 – Kartell „или одговарајуће"   

Партија бр. 7 – Nunc „или одговарајуће" 
 

 

 
  

 

 

 4. НАЗНАКА: 
Предметна јавна набавка спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 
I.5. КПНТАКТ 
Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп 
Сампстални референт за јавне набавке 
 Caоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, 
брпј телефпна: 011/3975-744,  
адреса електрпнске ппште: smitrovic@imgge.bg.ac.rs. 
 
I.6. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Опис предмета: Медицински пптрпщни материјал за пптребе Института за мплекуларну генетику и генетишкп 
инжеоерствп.  
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 33000000 - Медицински пптрпщни материјал. 
 
 

 
  

 
 

 

 

http://www.imgge.bg.ac.rs/
mailto:smitrovic@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 и пптпище  „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 и пптписан  пбразац  „Начин ппднпшеоа ппнуде“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне 
дпкументације. 
 
II.1.3. Пбразац ппнуде 
Пппуоен и  пптписан  Пбразац ппнуде, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.4. Пбразац ппнуде –  Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде 
Пппуоен и  пптписан  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 и пптписан 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“  
Пппуоени  пптписан   пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне 
дпкументације.      
 
II.1.7. Пбразац трпшкпва припреме ппнуде  
Пппуоен и  пптписан  Образац трпщкпва припреме ппнуде, кпји се налази у склппу 
Одељка IV Кпнкурсне дпкументације, у кпји се унпсе сви елементи кпји шине трпщкпве припреме 
ппнуде. 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпве припреме ппнуде, 
треба прецртати ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пверити пешатпм. 
 
II.1.8. Пбразац „Изјава п ппштпваоу прпписа п заштити на раду и других прпписа“ 
Пппуоен и  пптписан  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 наведена у Одељку III Кпнкурсне дпкументације.  
 
II.1.10.  Аутпризација прпизвпђача  

Ппнуђаш је у пбавези да у склппу свпје ппнуде дпстави пптврду или други пдгпварајући дпкумент –
аутпризацију, кпја мпра бити важећа, пптписана и пверена пд стране пвлащћенпг лица прпизвпђаша да је 
ппнуђаш пвлащћен – аутпризпван пд стране прпизвпђаша  за ушествпваое у предметнпј јавнпј набавци.  

II.2. Језик  
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. 
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II.3. Разлпзи за пдбијаое ппнуда  
Нарушилац ће пдбити ппнуде у слушајевима из шлана 106. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015):   

1) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 

2) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве;  

3) укпликп је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг; 

 
II.4. Дппунска пбјашоеоа 
Ушесник у ппступку мпже у складу са шланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у писaнпм пблику, путем електрпнске ппщте тражити пд Нарушипца дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда на e-mail smitrovic@imgge.bg.ac.rs или ппщтпм, на дпле наведену адресу, уз наппмену 
„Пбјашоеоа – ЈН брпј 12/2019 – јавна набавка мале вреднпсти за дпбрп Медицински пптрпшни 
материјал“. 
У слушају из претхпднпг става пве ташке Нарушилац је дужан да ушеснику у ппступку у рпку и на нашин из 
шлана 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ппщаље 
пдгпвпр у писанпм пблику и да истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 
интернет адреси.  
Наппмена:  
Кпмуникација у предметнпм ппступку се врщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   
 
II.5. Ппднпшеое заједничке ппнуде 
Ппнуда мпже бити ппднета и кап заједнишка. Чланпви заједнице су дужни да, укпликп ппнуду ппднпсе кап 
заједнишку тп наведу у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне 
дпкументације.   
Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппднпсилаца заједнишке ппнуде и други елементи пд знашаја за 
ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси 
на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 
 
II.6. Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 
Ппднпсилац ппнуде кпји ће деп пбавеза из предмета јавне набавке изврщавати прекп ппдизврщипца, 
дужан је да тп наведе у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне 
дпкументације.   
Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппдизврщипца и други елементи пд знашаја за ппднпщеое ппнуде 
са ппдизврщипцем дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на 
ппднпщеое ппнуде са ппдизврщипцем. 
 
II.7. Брпј ппнуда 
Ппднпсилац ппнуде мпже да ппднесе самп једну ппнуду.   
Ппднпсилац ппнуде кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда.   
Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпг става пве ташке.   
 
II.8. Партије 
Предметна јавна набавкe пбликпван је у 7 партија.  
 
II.9. Ппнуда са варијантама 
Није дпзвпљенп ппднпщеое ппнуде са варијантама. 
 
II.10. Измена, дппуна или пппзив ппнуде 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је 
пдређен за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је  дужан  да  јаснп  назнаши кпји деп  ппнуде  меоа  пднпснп  кпја 
дпкумента накнаднп дпставља. Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу Институт за 
мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а, Бепград или лишнп, у писарници 

mailto:smitrovic@imgge.bg.ac.rs
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Нарушипца на наведенпј адреси у затвпренпј кпверти и тп са назнакпм: 
 
 ИЗМЕНА ППНУДЕ за „ЈН 12/2019– јавна на  бавка за дпбрп медицински пптрпшни материјал“ 

    НЕ ПТВАРАТИ 
 ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 12/2019 – јавна набавка за дпбрп медицински пптрпшни материјал“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 ПППЗИВ ППНУДЕ за „ЈН 12/2019 – јавна набавка за дпбрп медицински пптрпшни материјал“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 12/2019 – јавна набавка за дпбрп медицински пптрпшни материјал“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група 
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих 
ушесника у заједнишкпј ппнуди. Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да 
меоа свпју ппнуду. 
  
II.11. Ангажпваое ппдизвршипца 
Укпликп ангажује ппдизврщипца, ппнуђаш мпра навести у свпјпј ппнуди прпценат укупне вреднпсти 
набавке кпји ће ппверити ппдизврщипцу, деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизврщипца. 
 
II.12. Сппразум у случају заједничке ппнуде 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, ппнуђаш је у пбавези да у склппу свпје ппнуде дпстави сппразум 
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке и такав 
сппразум представља саставни деп заједнишке ппнуде. 
 
II.13. Захтеви у ппгледу плаћаоа и гарантнпг рпка 
 Плаћаое ће се врщити у складу са услпвима из мпдела угпвпра из Одељка V Кпнкурсне дпкументације.  
 
II.14. Пстали захтеви 
Ппнуђаш је у пбавези да испуни и све друге захтеве нарушипца наведене у пвпј Кпнкурснпј дпкументацији. 
 
II.15. Валута и цена 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, према пбрасцу ппнуде из пве 
Кпнкурсне дпкументације, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату 
вреднпст. 
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 све трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке (трпщкпви 
царине, трансппрта, исппруке и др.). 

II.16. Начин пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди  

Ппдаци кпје ушесник у предметнпм ппступку јавне набавке пправданп пзнаши кап ппверљиве биће 
кприщћени самп за намене ппзива и неће бити дпступни ниједнпм лицу изван круга лица укљушених у 
ппступак јавне набавке кпд Нарушипца, нити ће бити пбјављени билп приликпм птвараоа ппнуда билп у 
наставку ппступка или касније. 
Кап ппверљива ушесник у ппступку мпже пзнашити дпкумента кпја садрже ппдатке кпје не садржи ниједан 
јавни регистар или кпји на неки други нашин нису дпступни, кап и ппслпвне ппдатке кпји су интерним  
актима ушесника пзнашени кап ппверљиви. Ушесник у ппступку је дужан да сва ппверљива дпкумента из 
дпстављене дпкументације пзнаши у деснпм гпроем углу дпкумента црвеним великим слпвима решју 
„ППВЕРЉИВП“ исппд шега мпра стајати пптпис лица кпје пптписује целпкупну ппнуду.  
Укпликп се ппверљивим сматра самп ппједини ппдатак у пквиру дпкумента дпстављенпг у склппу ппнуде, 
такав ппдатак мпра бити ппдвушен црвенп, а у истпм реду, уз десну ивицу дпкумента мпра бити исписанп 
црвеним великим слпвима „ППВЕРЉИВП“. 
 
Нарушилац ће кап ппверљиве третирати самп пне дпкументе и ппдатке у пквиру ппнуде кпји су пзнашени на 
напред наведен нашин. Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на захтеван 
нашин. 
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Нарушилац има правп да изврщи прпверу пснпванпсти пдређиваоа ппверљивпсти дпкумента или ппдатка 
кпје је, кап такве, пдредип ушесник у ппступку. Укпликп утврди да не ппстпје напред наведени услпви за 
пдређиваое ппдатка или дпкумента ппверљивим, Нарушилац ће ппзвати ушесника да пппзпве пзнаку 
ппверљивпсти такп щтп ће прекп ппстпјеће пзнаке представник ушесника уписати „ПППЗИВ“,  уписати 
датум и време пппзива и пптписати се. Укпликп ушесник, на пснпву шиоеница кпје му предпши Нарушилац, а 
кпје указују на пдсуствп пправданпсти ппверљивпсти, пдбије да пппзпве ппверљивпст, Нарушилац ће 
пдбити ппнуду у целини.   

II.17. Сачиоаваое ппнуде - фпрмираое дпкументације 

Ппнуда се саставља такп щтп ппднпсилац ппнуде уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп 
пдељка IV Кпнкурсне дпкументације и прилаже сву дпкументацију захтевану пдељкпм III Кпнкурсне 
дпкументације.  
Пптребнп је да фпрмирана дпкументација буде ппвезана и запешаћена такп да се не мпже изврщити 
накнаднп убациваое, пдстраоиваое или замена ппјединашних листпва пднпснп прилпга, а да се виднп не 
пщтете листпви или пешат.  
Ппднпсилац ппнуде ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм 
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.  
 
II.18. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде  
Ппнуђаш мпже у писанпм пблику тражити дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем 
ппнуде. Кпмуникација у ппступку јавне набавке се врщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
II.19. Ппднпшеое ппнуда  
Рпк за ппднпщеое ппнуда истише у 10,00 часпва 11.10.2019. Први дан рпка за ппднпщеое ппнуда је дан 
кпји неппсреднп следи дану пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.  
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 наведенпј адреси. Адреса 
за ппднпшеое ппнуда је: Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 
444а, п.фах23 11010 Бепград или личнп, у канцеларији административне службе наручипца. 
Ппнуду ппднети у затвпренпј кпверти са назнакпм ЈН бр. 12/2019 – медицински пптрпшни материјал, 
партија/е бр. _____________НЕ ПТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број 

телефона понуђача 
  

II.20. Птвараое ппнуда 
Отвараое ппнуда биће пдржанп 11.10.2019. са ппшеткпм у 11:00 шаспва у Бепграду, у прпстпријама 
Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а.  
Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.  
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлашћени представници ппднпсилаца 
ппнуда. 
Наппмена:  
Рпкпви се рашунају у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку („Сл.лист СРЈ“, брпј 33/97 и 31/2001 и 
„Сл. гласник РС“, брпј 30/2010). 
 
II.21. Пдустанак пд јавне набавке 
На пдустанак Нарушипца пд јавне набавке примеоују се пдредбе шлана 109. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник 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 птвараоа ппнуда Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда у писанпм пблику  захтевати пд 
ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а 
мпже и  врщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизврщипца (шлан 93. Закпна). 
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) 
кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизврщипца, Нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи 
пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг 
ппдизврщипца. Примерени рпк мпра бити краћи пд закпнскпг рпка за дпнпщеое Одлуке п дпдели угпвпра. 
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Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа. 
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 
 
II.23. Критеријум за пцеоиваое ппнуда 
Избпр најппвиљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“. 
 
II.24. Елементи критеријума за пцеоиваое ппнуда и начин вреднпваоа 
Елемент критеријума за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.  
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија ппнуда, биће изабрана 
ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке. 
 
II.25. Пцеоиваое ппнуда и пдлука Наручипца 
Кпмисија Нарушипца ће пцеоиваое ппнуда изврщити и Нарушилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра у 
закпнскпм рпку.    
  
II.26. Негативне референце 
У складу са шланпм 82. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, брпј 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три 
гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна; 
2) ушинип ппвреду кпнкуренције; 
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј 

набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен; 
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап. 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје 
пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет 
набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
Дпказ из става 1. и 2. пвпг шлана мпже бити: 
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана; 
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или 

испуоеоа угпвпрних пбавеза; 
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни; 
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку; 
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп угпвпрпм; 
6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд услпвима 

предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси; 
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди кап 

ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша; 
8) други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, кпји се пднпси на испуоеое пбавеза у 

ранијим ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама. 
 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из става 3. ташка 1) пвпг шлана, кпји се пднпси на 
ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке 
истпврстан. 
 
II.27. Пбјављиваое пдлуке п дпдели угпвпра 
Нарушилац ће у складу са шланпм 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 
брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 
интернет страници у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 
Акп ппједини ппдаци из пдлуке представљају ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита 
ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака, ти 
ппдаци из пдлуке се неће пбјавити. У тпм слушају, пдлука ће се у извпрнпм пблику дпставити Управи за 
јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији. 
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II.28. Заштита права 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има интерес за 
дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету 
збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна (видети шлан 148. Закпна). 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. 
Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на адресе 
smitrovic@imgge.bg.ac.rs, факспм на брпј 011/3975-808, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. 
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. 
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније три 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац 
захтева у складу са шланпм 63. став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, 
а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. став 3. Закпна, сматраће се благпвременим укпликп 
је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за 
защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп 
су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева из шлана 149. став 3. и 4. Закпна, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг 
рпка. 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца 
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или 
мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 
пдредбама шлана 150. Закпна. 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати Закпнпм предвиђену таксу (брпј 
жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153 или 253, ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци 
јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј 
или пзнакa јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права, кприсник: Бучет Републике 
Србије). 
 
У складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое захтева за защтиту права кпје је дала на свпјпј интернет 
страници Републишка кпмисија за защтиту права у ппступцима јавних набавки 
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html), кап дпказ п уплати таксе, у 
смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, прихватиће 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 представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак да је 

налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга; 
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи (60.000,00 динара); 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту 

права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнакa јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 

защтиту права; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата таксе; 
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или ппщте, кпји 
садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 1. 

mailto:smitrovic@imgge.bg.ac.rs
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, пптписана и 
пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних 
наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру 
припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских 
средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава); 
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п извршенпј 
уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји имају 
птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм. 
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 
II.29. Закључеое угпвпра п јавнпј набавци 
Нарушилац ће угпвпр п јавнпј набавци дпставити ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд 8 дана пд 
дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права. 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна. 
 
II.30. Кпнтакт 
За сва дппунска пбавещтеоа и инфпрмације заинтереспвани ушесници мпгу ппслати захтеве на телефакс 
или путем електрпнске ппщте. Оспбa за кпнтакт: Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, брпј телефпна: 
011/3975-744, адресе електрпнске ппщте: smitrovic@imgge.bg.ac.rs.  
 
II.31. Измена тпкпм трајаоа угпвпра 
У складу сa чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора o jавној набавци без спровођења 

поступка jaвне набавке повећати обим предмета набавке с тим дa сe вредност уговора може повећати 

максимално 5% oд укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

уговора нe може да буде већа oд вредности из члана 39.став 1. Закона.    
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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 правна лица:     

- Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг 
суда  

Дпкументација за предузетнике:  

- Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра  

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 правна лица: 
- Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
Дпкументација за предузетнике:  
- Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре, не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
Дпкументација за физишка лица:   
- Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре, не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
Наппмена:  
Из излпженпг прпизлази да правна лица дпстављају: 

1) извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег правнпг лица, 
пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица; 

2) извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) Вищег суда у 
Бепграду; 
С тим у вези на интернет страници Вищег суда у Бепграду пбјављенп је  пбавещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва за 
закпнскпг заступника – захтев за издаваое пвпг увереоа 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 пребивалищта. 

 
Акп је вище закпнских заступника, мищљеое Управе за јавне набавке је да се за свакпг дпставља увереое 
из казнене евиденције. 
 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Физишка лица/Предузетник 
Предузетник кап ппнуђаш и физишкп лице кап ппнуђаш дпставља: 
- увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва – захтев 
за издаваое пвпг увереоа 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 пребивалищта. 
   
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:       
- 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 пвлащћенпг пргана.  
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 свпје ппнуде дпстави наведену изјаву 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 пппуоава пдгпварајућу изјаву, пднпснп изјаве, у зависнпсти пд тпга да ли је привреднп 
друщтвп / предузетник / физишкп лице и испуоенпст кпјих услпва изјавпм дпказује.  
 
  III.1.7. Лице уписанп у Регистар ппнуђача није дужнп да приликпм ппднпшеоа ппнуде дпказује 
испуоенпст пбавезних услпва. 
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.  Aутпризација прпизвпђача  
Ппнуђаш је у пбавези да у склппу свпје ппнуде дпстави пптврду или други пдгпварајући дпкумент –
аутпризацију, кпја мпра бити важећа, пптписана и пверена пд стране пвлащћенпг лица прпизвпђаша да је 
ппнуђаш пвлащћен – аутпризпван пд стране прпизвпђаша  кпје исппрушује за ушествпваое у предметнпј 
јавнпј набавци.  
Дпказна дпкументација: 
- Пптврда или други пдгпварајући дпкумент - аутпризација издата пд стране прпизвпђаша. 
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III.3.  Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 
Ппднпсилац ппнуде пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације мпра 
навести да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити ппдизврщипцу и навести у свпјпј ппнуди, 
прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп 
предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизврщипца.  
Акп ппднпсилац ппнуде у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизврщипцу, 
дужан је да наведе назив ппдизврщипца, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, 
тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.  
Ппднпсилац ппнуде је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизврщипца ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва.   
Ппднпсилац ппнуде је дужан да за ппдизврщипце дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из 
шлана 75. Закпна п јавним набавкама.  
Ппднпсилац ппнуде испуоава све услпве сампсталнп и за тп дпставља дпказе у складу са наведеним у 
пдељку III Кпнкурсне дпкументације (пбавезне и дпдатне).  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизврщипце дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. 
таш 1) дп 5) Закпна п јавним набавкама.  
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 
набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизврщипца. Дпбављаш не мпже 
ангажпвати кап ппдизврщипца лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм нарушилац ће реализпвати 
средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. 
У тпм слушају, нарушилац ће пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.  
Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизврщипца лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни 
ппдизврщипца накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава 
све услпве пдређене за ппдизврщипца и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца. 
III.3. Ппднпшеое заједничке ппнуде (ппднпшеое ппнуде пд стране групе ппднпсилаца)  
Ппнуда мпже бити ппднета и пд стране групе ппнуђаша. Чланпви заједнице су дужни да, укпликп ппнуду 
ппднпсе кап заједнишку тп наведу у свпјпј ппнуди пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца из пдељка IV 
Кпнкурсне дпкументације.   
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 5) Закпна п 
јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум 
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји 
пбавезнп садржи ппдатке п:  

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

2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;  
3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;  
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;  
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;  
6) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.  

Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. Задруга 
мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у име 
задругара. Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.       Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у 
име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп 
пдгпварају задругари. Нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппднпсилаца заједнишке ппнуде и други 
елементи пд знашаја за ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне 
дпкументације у делу кпји се пднпси на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 

III.4. Начин дпстављаоа дпказа У складу са шланпм 79. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/15), дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а 
нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппднпсилаца ппнуда да дпставе на 
увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа. Ппднпсилац ппнуде није дужан да дпставља 
дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана, али у тпм слушају мпра да наведе 
кпји су тп дпкази.Нарушилац неће пдбити кап неприхватљиву ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен 
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Закпнпм п јавним набавкама или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппднпсилац ппнуде, навеп у ппнуди 
интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни. 

Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппднпсилац ппнуде дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент. 

Акп ппднпсилац ппнуде има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи 
кпјима ппднпсилац ппнуде дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те 
државе.  
Акп ппднпсилац ппнуде није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпг тпга 
щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима државе у кпјпј ппднпсилац 
ппнуде има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзвплити 
ппднпсипцу ппнуде да накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм рпку. 
Акп се у држави у кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15), ппднпсилац ппнуде мпже, уместп дпказа, 
прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским 
или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
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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) 
 

1. Ппднпсилац ппнуде је уписан у Регистар ппнуђаша ДА НЕ 

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

ДА НЕ 
 

3. Ппднпсилац ппнуде и оегпв закпнски заступник није псуђиван за 
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, 
да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела 
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп 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 седищте на оенпј теритприји 

ЈЕСТЕ НИЈЕ 

5. Ппднпсилац ппнуде је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима 
рада, защтити живптне средине и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде 

 
 
 

ЈЕСТЕ/нема 
забрану 

 
 

НИЈЕ/ 
има забрану 

 
Упутствп:  
 
Пппунити дату табелу запкруживаоем једнпг ппнуђенпг пдгпвпра за пцену испуоенпсти услпва. 
Испуоенпст услпва дпказује се на нашин предвиђен Кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                                ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.2.  НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

  
 
 

Начин ппднпшеоа ппнуда Пптпис пдгпвпрнпг лица 
ппднпсипца ппнуде/члана 
заједнице/ппдизвршипца 

Печат ппднпсипца 
ппнуде/члана 

заједнице/ппдизвршипца 

 
 

САМПСТАЛНА ППНУДА 
 

 

 
 

 

 
ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА  

 
 
 

 

  

 
ППНУДА СА 

ППДИЗВРШИПЦЕМ 
 

 
 
 

  

  

  

Напомена: 

 

Исти ппднпсилац ппнуде има правп да кпнкурище самп пп једнпј ппнуди (сампстална, заједнишка или 
ппнуда са ппдизврщипцем).  
 
У слушају ппднпщеоа заједнишке или ппнуде са ппдизврщипцем наведену табелу, на предвиђенпм 
месту, пптписују и пешатирају ппднпсилац ппнуде и сви шланпви заједнице пднпснп, ппднпсилац ппнуде 
и сви ппдизврщипци. У слушају сампсталнпг ппднпщеоа ппнуде, табелу пптписује и пешатира самп  
ппднпсилац ппнуде.  
 
 

 
 

  У_______________________                                                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                  ________________________________ 

      Датум: ___________________  
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IV.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
Кап пдгпвпр на пoзив за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за набавку дпбра 
медицински пптрпщни материјал за пптребе Института за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп 
брпј 12/2019, дајемп следећу:    
 
ППНУДА БРПЈ: ................... 
ПАРТИЈА БРПЈ: ................... 
 
1. УКУПАН ЗБИР ЦЕНА ДПБАРА: 
 
Цена без ПДВ: ....................................... динара 
ПДВ: ....................................... динара 
Цена са ПДВ: ...................................... динара                                
 
2. РОК ИСПОРУКЕ: ............................ календарских дана (најдуже 15 дана) 
3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (минимум 30 дана): ..............................пд дана птвараоа ппнуде 
4. .....................% укупне вреднпсти набавке ппверен ппдизврщипцу/има 
5. Деп предмета набавке кпји ће бити изврщен прекп ппдизврщипца .................................................  
 
Наппмена:  
Укпликп ппнуђаш није у систему ПДВ пбавезнп навести у пвпм пбрасцу! 
 
 
 
 
 
 
 
 У_______________________                                                ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                                                                             
                                                                                               ________________________________ 
Датум: ___________________  
 

 
 
 
 
*Наппмена: Укпликп Ппнуђач није у систему ПДВ, тп треба да буде ппсебнп наглашенп! 
 
**Наппмена: Ппнуђач свпју ппнуду даје у складу са Спецификацијпм из Одељка VII Кпнкурсне 
дпкументације, кпја представља саставни деп ппнуде. 
 
***Образац структуре цене са спецификацијпм набавке представља саставни деп пвпг пбрасца 
ппнуде (пбразац ппнуде је пптребнп пппунити засебнп за сваку партију). 
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IV.3.1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈПМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 

 

 

ПАРТИЈА 1 

 

Партија 1- Прпизвпди  Applied Biosystems   "или пдгпварајући" 

Р. Б. Спецификације 
Јед. 

мере 
Јед. цена 
без пдв-а 

Јед. 
цена са 
пдв-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст са 

пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Optička ploča sa 96 bunarida. Minimalna interferirajuda 
fluorescencija iz bunarida temperaturnog bloka; Eliminisana 
autofluorescencija ploča; Sprečava ulazak vazduha kako bi se 
obezbedila uniformnost temperature u bunaridima. 
Kompatibilna sa: 3100 Genetic Analyzer, 2720 Thermal Cycler, 
3700 Genetic Analyzer, Veriti® Thermal Cycler, 7500 System, 
7000 System, 7300 System, 7900HT System, GeneAmp® 9700, 
6100 Thermal Cycle 

кпм 
 

  100      

2 

MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL, pack 
of 10 plates. The Applied Biosystems® MicroAmp® Fast 
Optical 96-Well Reaction Plate is an integral component of the 
Applied Biosystems® Fast PCR Systems, which reduces PCR 
reaction time from 2 hours to as little as 25 minutes. 
 
• Maximum thermal conductivity for precise thermal cycling 
• Reproducible, specific, and sensitive PCR results in just 25 
minutes 
• Validated with other system components for consistent 
results 
Color: Optical 
For Use With (Equipment): 310 Genetic Analyzer,3130 Genetic 
Analyzer,3130xl Genetic Analyzer,3500 Dx Genetic 
Analyzer,3500 Genetic Analyzer,3500xL Dx Genetic 
Analyzer,3500xL Genetic Analyzer,3730 DNA Analyzer,3730xl 
DNA Analyzer,7500 Fast Dx System,7500 Fast System,7900HT 
Fast System,StepOnePlus™,Veriti Dx Fast Thermal 
Cycler,Veriti Fast Thermal Cycler,ViiA™ 7 Dx Fast 
System,ViiA™ 7 Fast System 10 plates 
Reaction Speed: Fast 

пак     3      
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3 

The Applied Biosystems® MicroAmp® Optical Adhesive Film 
reduces the chance of well-to-well contamination and sample 
evaporation when applied to a microplate. 
Features include: 
• Pressure-sensitive adhesive provides a tight seal over every 
well 
• Will not interfere with sample reading 
• Press-N-Seal: Align properly to the plate, then press to seal 
• Easy to apply-will not stick to your glove 
Prevent loss of precious samples 
Use this optically-clear adhesive film to seal the samples into 
the wells of a microplate. This will reduce the possibility of 
cross-contamination between sample wells and help ensure 
consistent Real-Time PCR data. 
Easy to use 
Simply peel the backing away from the adhesive film and 
apply firmly across the top of your microplate. Stack 
microplates and read samples as you would normally except 
with less chance of sample contamination. Designed to fit on 
MicroAmp® 96-well and 384-well plates.Color: Optical 
For Use With (Equipment): 7000 System,7300 System,7500 
Fast Dx System,7500 Fast System,7500 System,7900HT Fast 
System,7900HT System,GeneAmp 9700,ProFlex™ PCR 
System,QuantStudio™,QuantStudio™ Dx,SimpliAmp™ 
Thermal Cycler,StepOnePlus™,Veriti Dx Fast Thermal 
Cycler,Veriti Dx Thermal Cycler,Veriti Fast Thermal 
Cycler,Veriti Thermal Cycler,ViiA™ 7 Dx Fast System,ViiA™ 7 
Dx System,ViiA™ 7 Fast System,ViiA™ 7 System 
Plate Compatibility: 384-Well Plates,96-Well Plates 
Product Line: MicroAmp® 
Product Size: 100 covers 
Shipping Condition: Room Temperature 
Type: Film, Seal, or Applicator 

pak      1     

4 

The Applied Biosystems® MicroAmp® Optical 96-Well 
Reaction Plate is designed to provide unmatched temperature 
accuracy and uniformity for fast, efficient PCR amplification. 
This plate, constructed from a single rigid piece of 
polypropylene in a 96-well format, is compatible with Applied 
Biosystems® 96-well Real-Time PCR systems and thermal 
cyclers, pack of 10 plates. 
• Frosted to minimize interfering fluorescence from wells of 
cycling block 
• Screened to eliminate auto-fluorescent plates 
• Unique design provides a barrier to ambient air to help 
ensure well-to-well temperature uniformity 
Oil-Free PCR Amplification 
MicroAmp® disposables are optimized to provide unmatched 
temperature accuracy and uniformity for fast, oil-free PCR 
amplification. Proprietary MicroAmp® plates are essential for 
high-performance PCR and help ensure the greatest 
temperature and amplification uniformity for your 
samples.Capacity: 96 x 0.2 ml tubes 
Color: Optical 
For Use With (Equipment): 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic 
Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 
3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL 
Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 
6100 Nucleic Acid PrepStation, 7000 System, 7300 System, 
7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR 
System, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ 
Thermal Cycler, Veriti® Dx Thermal Cycler, Veriti® Thermal 
Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System 
Format: 96-well plate Product Line: MicroAmp® 
Product Size: 10 plates    

пак     13      

УКУПНП:       

 

Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.     
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ПАРТИЈА 2 

 

Партија 2- Прпизвпди Sarstedt или пдгпварајући 

Р. Б. Спецификације 
Јед. 

мере 
Јед. цена 
без ПДВ-а 

Јед. 
цена са 
ПДВ-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст 
са пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Sterilne plastične mikrotitar ploče tretirane za gajenje 
adherentnih delija u kulturi sa 6 bunarida sa ravnim dnom i 
poklopcem, ukupne površine gajenja cm2, maksimalne ukupne 
zapremine 3.6ml, individualno zapakovane 

kom   50   

2 

Sterilne polistiren plastične mikrotitar ploče tretirane za 
gajenje adherentnih delija u kulturi sa 12 bunarida sa ravnim 
dnom i poklopcem, površine gajenja 3.9cm2  po bunaridu, 
individualno zapakovane. 

kom   40   

3 

Sterilne polistiren plastične mikrotitar ploče tretirane za 
gajenje adherentnih delija u kulturi sa 24 bunarida sa ravnim 
dnom i poklopcem,individualno zapakovane,1,82 cm2  po 
bunaridu,radne zapremine 1 ml individualno zapakovane,širina 
proizvoda 85,2 mm, dužina proizvoda 127,8 mm. 

kom   140   

4 

Sterilne polistiren plastične mikrotitar ploče tretirane za 
gajenje adherentnih delija u kulturi sa 96 bunarida sa ravnim 
dnom i poklopcem,  površine gajenja 0,29 cm

2
, radne 

zapremine 0,2 ml, širina proizvoda 85,2 mm, dužina proizvoda 
127,8 mm, individualno zapakovane, u kutiji 50 kom. 

kutija   330   

5 

Tissue culture flask T-25, PS, surface: standard TC for adherent 
cells, canted neck, 2-position screw cap, red, TC Tested (sterile, 
non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, DNase-/RNase-
/DNA-free), 10 pcs./bag 
Product characteristics 
Colour code Red 
Cap Quick release screw cap 
Cell type Adherent 
Base shape Flat base 
Growth area 25 cm² 
Volume of work 7 ml 
Tube Flask 
Material & colours 
Product material Polystyrene (PS) 
Cap material Polyethylene (PE) 
Membrane material Polyethersulfone (PES) 
Purity & certification 
Product in accordance with MDD or IVDD No marking 
necessary 
CE certified No CE marking 
Sterilisation sterile 
Pyrogen-free Pyrogen-free 

set   10   
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6 

 Tissue culture flask T-75, PS, surface: standard TC for adherent 
cells, canted neck, 2-position screw cap, red, TC Tested (sterile, 
non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, DNase-/RNase-
/DNA-free), 5 pcs./bag, Product characteristics 
Cap Two-position screw cap, quick release 
Cell type Adherent 
Base shape Flat base 
Growth area 75 cm² 
Volume of work 21 ml 
Tube Flask 
Coding colour red 
Size 
Max. volume 55 ml 
Material & colours 
Product material Polystyrene (PS) 
Cap material Polyethylene (PE) 
Colour of cap red 
Membrane material Polyethersulfone (PES) 
Purity & certification 
Product in accordance with MDD or IVDD No marking 
necessary 
CE certified No CE marking 
Purity standard TC Tested 
Sterilisation yes 
Pyrogen-free yes 
Non-cytotoxic yes 

set   10   

7 

Sterilni flaskovi od polistirena, tretirani za gajenje adherentnih 
delija u kulturi, površine gajenja 75cm2, maksimalne ukupne 
zapremine 250ml, sa ivicom koja olakšava sipanje tečnosti bez 
kapanja, sa modifikacijom koja sprečava prelazak medijuma u 
vrat flaska, sa čepom sa filterom za ventilaciju. 5 kom/ set 

set   50   

8 

Sterilni flaskovi od polistirena, tretirani za gajenje adherentnih 
delija u kulturi, površine gajenja 175cm2, sa čepom sa filterom 
za ventilaciju, maksimalne ukupne zapremine 650ml, sa ivicom 
koja olakšava sipanje tečnosti bez kapanja, sa modifikacijom 
koja sprečava prelazak medijuma u vrat flaska 5 kom/ set 

set   30   

9 

Sterilne plastične petri šolje tretirane za gajenje adherentnih 
delija u kulturi, prečnika 35mm, sa spoljašnim prstenom za 
lakše rukovanje i smanjenim rizikom od kontaminacije, 10 
kom/set 

set   10   

10 

Sterilne plastične petri šolje tretirane za gajenje adherentnih 
delija u kulturi, površina za rast delija 58cm2, prečnika 100mm i 
visine 20mm sa spoljašnim prstenom za lakše rukovanje i 
smanjenim rizikom od, kontaminacije, ugravirane strelice na 
dnu i poklopcu  10 kom/ set 

set   85   

11 

Sterilne plastične petri šolje tretirane za gajenje adherentnih 
delija u kulturi, prečnika 150 mm, sa spoljašnim prstenom za 
lakše rukovanje i smanjenim rizikom od kontaminacije, 5 kom/ 
set 

set   20   

12 

Epruvete 15 ml Falcon, sterilne, sa poklopcem koji se zavrde, sa 
konusnom bazom transparentne od polipropilena, izdržavaju 
centrifugiranje do 15000xg sa konusnim adapterom, dimenzije 
17/120 mm, PP,  set ima 50 kom 

set   140   

13 

Epruvete 50 ml Falcon,  sterilne, sa poklopcem koji se zavrde, 
sa konusnom bazom transparentne od polipropilena, 
izdržavaju centrifugiranje do  15000xg sa konusnim adapterom, 
dimenzije 28/114 mm, PP,  set ima  25 kom 

set   150   

14 

Sterilne plastične petri šolje tretirane za gajenje adherentnih 
delija u kulturi, prečnika 60mm i visine 15mm, površine 21cm2 
sa spoljašnim prstenom za lakše rukovanje i smanjenim rizikom 
od kontaminacije, ugravirane strelice na dnu i poklopcu  10 
kom/ set 

set   55   

15 

Tube za krioprezervaciju delijskih kultura, sterilne, volumena 2 
ml, sa zatvaračem tipa QuickSeal (HDPE), 1.6 ml nominalni 
volumen, sterilne, endotoksin-free, ne-mutagene, ne-
citotoksične, IVD, CE, 50 komada u setu set   4   
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16 

Insert, 24 Well, PET 0.4µm, TL  
Product description TC insert for 24 well plate, PET membrane 
bottom, translucent, pore size 0.4 µm, sterile, non-
pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, 1 pc./blister 
Product characteristics 
Base shape Flat base 
Growth area 0,3 cm² 
Volume of work 0,1-0,4 ml 
Pore size 0,4 µm 
Material & colours 
Membrane material Polyethylene terephthalate (PET) 
Frame material Polystyrene (PS) 
Purity & certification 
Product in accordance with MDD or IVDD No marking 
necessary 
CE certified No CE marking 
Purity standard non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic 
Sterilisation sterile 
Pyrogen-free Pyrogen-free (set 48 kom) 

set   2   

17 

Insert, 24 Well, PET 8µm, TL   
Product description TC insert for 24 well plate, PET membrane 
bottom, translucent, pore size 8 µm, sterile, non-
pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, 1 pc./blister 
Product characteristics 
Base shape Flat base 
Growth area 0,3 cm² 
Volume of work 0,1-0,4 ml 
Pore size 8 µm 
Material & colours 
Membrane material Polyethylene terephthalate (PET) 
Frame material Polystyrene (PS) 
Purity & certification 
Product in accordance with MDD or IVDD No marking 
necessary 
CE certified No CE marking 
Purity standard non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic 
Sterilisation sterile 
Pyrogen-free Pyrogen-free (set 48 kom) 

set   2   

18 

Cell Strainer, 70 µm pore size, colour code: white, sterile, non-
pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, 1 pc./blister 
eClass 32-11-02-04 
Product characteristics 
Filter yes 
Surface area of filter 4,2 cm² 
Pore size 70 
Size 
Diameter 23,16 mm 
Height of product 21 mm 
Material & colours 
Frame material Polypropylene (PP) 
Colour of frame white 
Filter material Nylon 
Purity & certification 
Product in accordance with MDD or IVDD No marking 
necessary 
CE certified No CE marking 
Purity standard sterile, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-
cytotoxic 
Sterilisation yes 
Pyrogen-free yes 
Non-cytotoxic yes(set 50 kom.) 

set   1   
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Syringe filtration unit Filtropur S 0.2, membrane: PES, 
filtration surf.: 5.3 cm2, pore size: 0.2 µm for sterile filtr., 
inlet: Luer-Lock female, outlet: Luer-Lock male, sterile, 
non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, 1 
pc./paper/plastic pack. 
eClass 32-11-02-90 
Product characteristics 
Filter yes 
Surface area of filter 5,3 cm² 
Pore size 0,2 
Size,Diameter 26 mm 
Material & colours 
Product material Methacrylate-butadiene-styrene (MBS) 
Colour of product blue 
Membrane material Polyethersulfone (PES) 
Purity & certification 
Product in accordance with 
MDD or IVDD 
No marking necessary 
CE certified No CE marking 
Purity standard sterile, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-
cytotoxic 
Sterilisation yes 
Pyrogen-free yes 
Non-cytotoxic yes 

kom   250   

20 

Syringe filtration unit Filtropur S 0.45, membrane: PES, 
filtration surface: 5.3 cm2, pore size: 0.45 µm, inlet: Luer-Lock 
female, outlet: Luer-Lock male, sterile, non-
pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, 1 pc./paper/plastic 
packaging 
eClass 32-11-02-90 
Product characteristics 
Filter yes 
Surface area of filter 5,3 cm² 
Pore size 0,45 
Size, 
Diameter 26 mm 
Material & colours 
Product material Methacrylate-butadiene-styrene (MBS) 
Colour of product yellow 
Membrane material Polyethersulfone (PES) 
Purity & certification 
Product in accordance with MDD or IVDD No marking 
necessary 
CE certified No CE marking 
Purity standard sterile, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-
cytotoxic 
Sterilisation yes 
Pyrogen-free yes 
Non-cytotoxic yes 

kom   250   

21 
Bottle Top Filter 500mL 0.22um Polyethersulfone Individually 
Wrapped Sterile Filtropur BT 50 (10 kom u setu) set   10   

22 

Transfer pipette 3.5 ml, LDPE, with graduation 1: 0.25 ml (0.25 
- 1.0 ml), length: 156 mm, drop size: 30 - 45 µl, sterile, 1 
pc./paper/plastic packaging 
eClass 32-07-92-10 
Product characteristics 
Graduation yes 
Size 
Length of product 156 mm 
Drop size 30 - 45 µl 
Material & colours 
Product material Low Density Polyethylene (LD-PE) 
Colour of product transparent 
Purity & certification 
Product in accordance with MDD or IVDD IVD 
CE certified CE 
Sterilisation yes 

set   1   

23 
Sterilne petri šolje od polistirena za gajenje bakterija, 
dimenzija 92x16 mm,   20 kom/ set, 24 seta tj. 480 kom/pak pak   5   

УКУПНП:     
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Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                 
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.    
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ПАРТИЈА 3 
 
 
 
 

Партија 3- Прпизвпди -  Dnk markeri   "  или пдгпварајући" 

Р. Б. Спецификације 
Јед. 

мере 
Јед. цена 
без пдв-а 

Јед. цена са 
пдв-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст 
са пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

FastGene 50bp DNA ladder  was 
designedfor the most accurate 
discrimination of small PCR products,with 
50 bp steps up to 500 bp; 50 µg 50 bp 
standard DNA Ladder in 500 µl. 

500μl   1   

2 
FastLoad 1 kb DNA Ladder 

500μl   2   

3 
FastLoad 100 bp DNA Ladder 

500μl   1   

УКУПНП:     

 

 

Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.          
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ПАРТИЈА 4 

 

 

Партија 4- Прпизвпди-  Sempermed  "  или пдгпварајући" 

Р. Б. Спецификације 
Јед. 

мере 
Јед. цена 
без пдв-а 

Јед. цена 
са пдв-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст 
са пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

S-Nitrile-butadiene-rubber (NBR), powder free, unsterile, 
lavender-blue, flat with rolled rim, smooth, finger textured, overall 
length/size s, m, l, xl 240 mm, wall thickness measured in double 
layer in the palm area median 0.14 mm, Impermeability AQL 1.5 or 
AQL 1.0, Force at break median 6 N, Durability in original 
packaging 3 years, Purpose medical device class I single use 
protective glove - PPE Category III (protection against chemical 
substances for limited time) 200 komada u kutiji 

kutija   35   

2 

M-Nitrile-butadiene-rubber (NBR), powder free, unsterile, 
lavender-blue, flat with rolled rim, smooth, finger textured, overall 
length/size s, m, l, xl 240 mm, wall thickness measured in double 
layer in the palm area median 0.14 mm, Impermeability AQL 1.5 or 
AQL 1.0, Force at break median 6 N, Durability in original 
packaging 3 years, Purpose medical device class I single use 
protective glove - PPE Category III (protection against chemical 
substances for limited time)200 komada u kutiji 

kutija   40   

3 

L-Nitrile-butadiene-rubber (NBR), powder free, unsterile, 
lavender-blue, flat with rolled rim, smooth, finger textured, overall 
length/size s, m, l, xl 240 mm, wall thickness measured in double 
layer in the palm area median 0.14 mm, Impermeability AQL 1.5 or 
AQL 1.0, Force at break median 6 N, Durability in original 
packaging 3 years, Purpose medical device class I single use 
protective glove - PPE Category III (protection against chemical 
substances for limited time)200 komada u kutiji 

kutija   25   

4 

XL-Nitrile-butadiene-rubber (NBR), powder free, unsterile, 
lavender-blue, flat with rolled rim, smooth, finger textured, overall 
length/size s, m, l, xl 240 mm, wall thickness measured in double 
layer in the palm area median 0.14 mm, Impermeability AQL 1.5 or 
AQL 1.0, Force at break median 6 N, Durability in original 
packaging 3 years, Purpose medical device class I single use 
protective glove - PPE Category III (protection against chemical 
substances for limited time)200 komada u kutiji 

kutija   5   

УКУПНП:     

 

 

Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну цену без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну цену са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.          
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ПАРТИЈА 5 

 

 

Партија 5- Прпизвпди - Filteri   Prat Dumas  "  или пдгпварајући" 

Р. Б. Спецификације 
Јед. 

мере 
Јед. цена 
без пдв-а 

Јед. цена 
са пдв-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст 
са пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Filter za spric NYL membrana, 0.2um, 
13mm, set=100kom сет   1   

2 

Filter za spric PES membrana, 0.2um, 
13mm, set=100kom сет   1   

3 
Filter za spric PES membrana, 0.2um, 
13mm, sterilne, set=100kom сет   2   

4 

Filter za spric CA membrana, 0.2um, 
13mm, set=100kom сет   1   

УКУПНП:     

 

 

 

 
Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 6 
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Партија 6- Прпизвпди  Kartell   "  или пдгпварајући" 

Р. Б. Спецификације 
Јед. 

мере 
Јед. цена 
без пдв-а 

Јед. цена 
са пдв-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст са 

пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Mikrotitar ploče sa 96 bunarida sa ravnim 
dnom, sterilne, pojedinačno pakovane, Kartell 
ili sličnog kvaliteta, 50 kom/pak pak   10   

2 

Mikpoklopci za mikrotitar ploče, sterilne, 
pojedinačno pakovane, Kartell ili sličnog 
kvaliteta, 50 kom/pak pak   10   

УКУПНП:     

 

 

 

 

 

Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЈН БРОЈ 12/2019 
 
 

Страна 29 од 42 

 

ПАРТИЈА 7 

 

 

Партија 7- Прпизвпди - NUNC   "  или пдгпварајући" 

Р. Б. Спецификације 
Јед. 

мере 
Јед. цена 
без пдв-а 

Јед. цена 
са пдв-пм 

Кпличина 
укупнп 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст 
са пдв-пм 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1 

Thermo Nunc F96 mikrotitar ploce,sa poklopcem, ravno dno, crne boje, 
netretirane, sterilne.set/10 komada 

set   4   

2 

Thermo Nunc Immuno Plates 96 mesta MaxiSorp, bez poklopca, 
set=5kom 

set   10   

3 

Thermo Scientific Nunc F96 mikrotitar ploče, crne boje, optičko dno, 
tretirane za delijske kulture, sa poklopcem, sterilne, set=10kom 

set   3   

УКУПНП:     

 

 

 

Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
1. У кплпни 4 – уписати јединишну цену без ПДВ-а.                                                                                   
2. У кплпни 5 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
3. У кплпни 7 – уписати укупну вреднпст без ПДВ-а за тражене кплишине.                                                                                   
4. У кплпни 8 – уписати укупну вреднпст са ПДВ-пм за тражене кплишине. 
Наппмена: Укупна цена из пвпг пбрасца мпра пдгпварати укупнпј цени из пбрасца IV.3. Пбразац ппнуде.          
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IV.3.2.  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_______________________                                                                              ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.3. 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 ппдизврщипца или шлана заједнице 
ппјединашнп. Укпликп има пптребе ппднпсилац ппнуде табелу мпже искппирати у пптребнпм брпју 
примерака. 
 
 
 
 
 
 
 

 
У_______________________                                                                                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 дпбрп медицински пптрпшни материјал (брпј јавне набавке ЈН 12/2019) ппднпсим 
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или заинтереспваним лицима. 
 
Наппмена:  
У слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, Нарушилац ће пдмах 
пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Организација надлежна за защтиту 
кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку 
јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку 
јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку 
јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у 
смислу шлана 82. став 1. ташка 2. Закпна. 
 
 
 
 
 
 

 
 

У_______________________                                                                                     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 трпщкпве припреме ппнуде, треба прецртати 
ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пверити пешатпм. 
 
 
 
 
 
 

 
 У_______________________                                                                                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 

 
 
 
 
 
IV.6.1.       
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И З Ј А В А  
 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (кап правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) из 
_____________, ул. ____________________________, регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар. 
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпщни 
материјал (брпј јавне набавке 12/2019) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена:  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем или заједнишке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђаша, пднпснп шлана заједнице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                              ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.2.       
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппднпсилац ппнуде (кап правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца 
ппнуде/ппдизвпђаша/шлана групе) из _____________, ул. _________________________, није псуђиван за 
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре.  
 
Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да закпнски заступник ппднпсипца 
ппнуде _____________________ (име и презиме закпнскпг заступника ппднпсипца 
ппнуде/ппдизвпђаша/шлана групе) није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.  
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпщни 
материјал (брпј јавне набавке 12/2019) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена:  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем или заједнишке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђаша, пднпснп шлана заједнице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                                  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.3.       
 

 
И З Ј А В А  

 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппднпсипцу ппнуде (кап правнпм 
лицу/предузетнику/физишкпм лицу) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) 
из _____________, ул. ____________________________, није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти.  
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпщни 
материјал (брпј јавне набавке 12/2019) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена:  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем или заједнишке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђаша, пднпснп шлана заједнице. 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                                 ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6.4.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптврђујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (правнп 
лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назив ппднпсипца ппнуде) из 
_____________, ул. ____________________________, измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда.   
 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп медицински пптрпщни 
материјал (брпј јавне набавке 12/2019) и у друге сврхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтев нарушипца, дпставићемп дпказе кпји пптврђују пву изјаву.  
 
Наппмена: 
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем или заједнишке ппнуде, пву Изјаву је пптребнп ппднети за 
свакпг ппдизвпђаша, пднпснп шлана заједнице. 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                                 ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.7. ПБРАЗАЦ „ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРППИСА“  
 
 
У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу  
 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
Ппнуђаш ................................................ (назив ппнуђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за дпбрп 
медицински пптрпщни материјал брпј  12/2019, ппщтпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У_______________________                                                                                 ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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V   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:  

 

 

         

1.  ИНСТИТУТ ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО,  

 Београд, Војводе Степе 444а, кога заступа  директор Јелена Беговић (у даљем тексту: Наручилац),      

матични број: 07093977, порески идентификациони број: 101736673  

 

              и 

 

2. ____________________________________________,које  заступа ___________________________ (у                      

даљем тексту: Добављач), матични број ________________, порески идентификациони број 

_________________  и са добављачима из групе добављача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

 

3. ____________________________________________, које заступа  ___________________________,         

матични број ________________, порески идентификациони број _________________ 

 

     (у даљем тексту: уговорне стране) 

 

(ако Добављач учествује у групи добављача  прецртати „са подизвођачима/ подизвршиоцима“, ако 

наступа  са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке). 

 

      Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац на основу Одлуке  директора број  12/2019-1 од 30.09.2019. године, покренуо поступак јавне 

набавке мале вредности за набавку добра медицински потрошни материјал за потребе Института за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство; 

 

- да је  директор Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство донео Одлуку о додели уговора 

број ________________ од ___________ године, у свему према прихваћеној Понуди број _____________ од 

____________ године, која чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је куповина медицинског потрошног материјала за потребе Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство, а у свему према прихваћеној Понуди Добављача број _________, од 

______________ године, која чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Укупно уговорена цена за добра медицински потрошни материјал из члана 1. овог Уговора износи од 

___________ динара без пореза на додату вредност, oдносно ___________  динара са порезом на додату 

вредност. 

Плаћање ће се вршити сукцесивно, након испоруке - квалитативног и квантитативног пријема робе и по  

испостављеној фактури. 

 

У складу сa чланом 115. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора o jавној набавци без спровођења 

поступка jaвне набавке повећати обим предмета набавке с тим дa сe вредност уговора може повећати 

максимално 5% oд укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

уговора нe може да буде већа oд вредности из члана 39.став 1. Закона.    
 
 

 

Члан 3. 
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Добављач се обавезује да изврши испоруку медицинског потрошног материјала из члана 1. овог Уговора, у 

року oд  15 дана од дана потписивања уговора.  

Испоруку робе Добављач ће извршити у року од ______ (најдуже 15 дана; рок попуњава Добављач) 

календарских дана од дана пријема налога Наручиоца.  

 

Члан 4. 

Приликом испоруке медицинског потрошног материјала из члана 1. овог Уговора извршиће се 

квантитативни, а потом и квалитативни пријем. Уколико нема примедби на квантитет и квалитет испоруке, 

представник Наручиоца потписује отпремницу која је доказ о извршеној испоруци. 

Представник Наручиоца има право да одбије пријем робе која не одговара уговореном квалитету, што се 

констатује на лицу места у писаној форми. Забелешку о констатованим примедбама на испоруку потписују 

представници Наручиоца и Добављача . 

Добављач је дужан да изврши замену робе која не одговара уговореном квалитету робе, робом одговарајућег 

квалитета, односно да изврши допуну количине робе до наручене, најкасније у року од 3 дана у односу на 

дан испоруке када је утврђен неодговарајући квантитет или квалитет робе. 

Квантитативна и квалитативна примопредаја робе врши се на локацији Наручиоца (Институт за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство Војводе Степе 444а), од стране представника Добављача и Наручиоца. 

Такође, Наручилац задржава право да рекламира Добављачу недостатке у погледу квалитета и квантитета 

испоручених добара који се нису могли непосредно уочити приликом примопредаје робе 

Члан 5. 

Приликом испоруке  Добављач доставља рачун за извршену испоруку. 

Уз рачун доставља се и оригинал потписане и оверене отпремнице. 

Наручилац се обавезује да плати наручену робу по извршеном преузимању у складу са чланом 2. овог 

Уговора, а на основу потписане отпремнице и испостављеног рачуна. 

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да, у случају кашњења при испуњавању обавеза из овог уговора, Наручиоцу  исплати 

на име уговорне казне надокнаду у висини од  0,5% ведности уговора за савки дан кашњења,али не више од 

5% вредности уговора. 

 

Члан 7. 

На све околности и случајеве који нису регулисани овим Уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивноправни прописи Републике Србије. 

 

Члан 8. 

У случају било каквог спора уговарачи ће настојати да спор најпре реше мирним путем, у супротном 

уговарају надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 

 

Члан 9. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

 

Члан 10. 

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, по 2 примерка за обе уговорне стране. 

 

 

 

 

                        НАРУЧИЛАЦ                                                                  ДОБАВЉАЧ                    

                         ДИРЕКТОР                                                                   Д И Р Е К Т О Р 

_______________________                                                   ___________________ 

                     Др Јелена Беговић 

 

 
 
 
 
Наппмене: 
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Укпликп ппнуђаш ппднпси заједнишку ппнуду, пднпснп ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, у мпделу угпвпра 
мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши. 
 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, група ппнуђаша мпже да се ппредели да мпдел угпвпра пптписују 
и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша 
из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити пешатпм мпдел угпвпра. 
 
Саставни деп угпвпра кпји се закљуши са группм ппнуђаша биће сппразум групе ппнуђаша кпјим се ппнуђаши 
из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, и кпји садржи ппдатке 
прпписане закпнпм, међу кпјима су и пбавезе свакпг пд ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 
Ппнуђаш мпра пптписати и пешатпм пверити ппследоу страну мпдела угпвпра. 
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VI Спецификација дпбра 
 

Врста дпбара 
Медицински пптрпщни материјал. 
 
Техничке карактеристике  
Карактеристике прпизвпда дате су у пбрасцу ппнуде (пбразац IV.3.1.) у кпме се налази и спецификација 
јавне набавке кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
  
Наппмена кпд СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:  
Навпђеое рпбне марке тамп где је пна ппменута у спецификацији ппдразумева и оен еквивалент 
(„или пдгпварајуће“), ппд услпвпм да има исте или бпље техничке карактеристике. 
Квалитет 

Предмет ппнуде мпгу бити самп нпва дпбра, кпја мпрају бити исппрушена у oригиналним затвпреним 

фабришким пакпваоима са прилпженпм пдгпварајућпм дпкументацијпм уз свакп пакпваое.  

Ппнуђена и исппрушена дпбра мпрају бити са гаранцијпм пд најмаое гпдину дана пд мпмента исппруке, 

щтп ће се утврдити при примппредаји дпбра.  
Ппнуђаш је дужан да гарантује квалитет исппрушених дпбара у складу са важећим прпписима и  
устанпвљеним  нпрмативима и стандардима за такву врсту дпбара.  
Квалитет прпизвпда дат је у пбрасцу ппнуде (пбразац IV.3.1.) у спецификацији јавне набавке кпја је 
саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
Ппнуђаш има пбавезу и да дпстави у пквиру свпје ппнуде и званишне спецификације прпизвпђаша за рпбу 
кпју нуди. 
Нарушилац задржава правп и да затражи узпрке пдређених дпбара какп би утврдип да ли заиста пдгпварају 
траженим спецификацијама, пднпснп да ли пдгпварају траженим димензијама и захтеванпм квалитету. 
Прпвера дпстављених узпрака ппнуђених дпбара биће изврщена такп щтп ће исти бити тестирани у 
лабпратпријама нарушипца пд стране истраживаша кпји предметна дпбра кпристе у наушнпистраживашкпм 
раду, када ће се истoвременп утврђивати оихпва кпмпатибилнпст са ппстпјећпм ппремпм.Укпликп ппнуђаш 
не дпстави тражене узпрке, ппнуда ће бити непдгпварајућа. 
Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета 
У слушају устанпвљених недпстатака у квалитету и квантитету исппрушених дпбара приликпм оихпвпг 
пријема, или недпстатака кпји се нису мпгли устанпвити приликпм преузимаоа тј. пријема дпбара, 
Нарушилац ће пдмах накпн упшених недпстатака ппзвати Ппнуђаша да заједнишки сашине записник и 
кпнстатују упшене недпстатке. Ппнуђаш је дужан да упшене недпстатке птклпни, пднпснп да замени 
неисправна дпбра са дпбрима пдгпварајућег квалитета и квантитета у рпку пд пет дана пд дана 
сашиоаваоа записника п рекламацији. 
Местп исппруке 
Институт за мплекуларну генетику и генетишкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а. 
Наппмена 
Ппнуда за сваку партију мпра да пбухвата сва тражена дпбра, у прптивнпм сматраће се неисправнпм и 
неће бити узета у разматраое. 
Ппнуђаш је у пбавези да на ппнуђенпм пбрасцу за сваку партију ппсебнп, унесе тражене ппдатке п лицу или 
лицима кпја ће бити пдгпвпрна за квалитет исппрушенпг дпбра, пднпснп за реализацију угпвпра.  
Сва наведена дпбра мпрају бити специфициранпг квалитета.  
Квалитет пдређених прпизвпђаша у пвпј јавнпј набавци представља тражени стандард квалитета. 
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