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ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  БР. 14/2019 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Објављен позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки 
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Рок за достављање понуда    09.12.2019. до 10,00 часова 

Јавно отварање понуда                    09.12.2019. у  12,00 часова 
 
 

 

 
 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, 

број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 14/2019-1  од  25.11.2019. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 14/2019-2 од 25.11.2019. године, 

припремљена је: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд 

Адреса: 11000 Београд, Војводе Степе 444а  

Интернет страница: www.imgge.bg.ac.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности   

 

3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке бр.14/2019 је набавка  Лабораторијска опрема oбликован је у две партије и то: 
 

Партија бр. 1 -  Усправни замрзивач за дубоко замрзавање (распон температуре од -50 до -86°C ), запремине 

570-580  литара CryoCube F570 Upright Freezer, Eppendorf  „или одговарајући „ 

Партија бр. 2 –   Центрифугe 

 

Потребно је да у понуди, за сваку партију,буду понуђена сва тражена добра. Понуда по партији која не обухвата сва 

тражена добра, па због тога наручилац није у могућности да утврди стварну садржину понуде нити да је упореди са 

другим понудама, биће одбијена због битних недостатака понуде. Сва наведена добра морају бити специфицираног 

квалитета. За одређена добра важе посебно строги стандарди квалитета. Квалитет одређених произвођача 

представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајуће“ 

квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности описане 

карактеристике и остале битне параметре квалитета тражених добара. 

 

4. Ознака из општег речника набавки: 

38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) 

 

5. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Контакт:  smitrovic@imgge.bg.ac.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.imgge.bg.ac.rs/
mailto:smitrovic@imgge.bg.ac.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА,  РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ: 

 
 

Предмет јавне набавке број 14/2019 су добра: Лабораторијска опрема за потребе Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство у Београду.  

 

Oпрeмa кoja je прeдмeт oвe jaвнe нaбaвкe мoрa бити нoвa, фaбрички зaпaкoвaнa, нa висoкoм нивoу 

квaлитeтa и сa прилoжeнoм oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм у прилoгу, укључуjући упутствo зa упoтрeбу и 

oдржaвaњe и гaрaнтни лист.  

 

 

 

ПАРТИЈА 1 

 

 
Усправни замрзивач за дубоко замрзавање (распон температуре од -50 до -86°C ), запремине 

570-580 литара CryoCube F570 Upright Freezer, Eppendorf „или одговарајући“ 
Ред. 

број 
О П И С Јединица мере Количина 

1 

Замрзивач за дубоко замрзавање (распон температуре од -50 

do -86°C ), запремине мин. 570 литара  

димензије ( ш×д×в ): маx 103×86×194цм, тежина дп 270 кг  

5 пплица , тј. 5 пдељака, сваки  са ппсебним унутрашоим 
вратима 

Унутрашое пплице и зидпви пд нерђајућег челика  

изплација : пплиуретанска пена  

дебљина зидпва: дп 130мм  

расхладни систем са два кпмпреспра у каскаднпм низу  са два 
расхладна гаса: Р404А и Р508Б 

вентил за загреваое пнемпгућава фпрмираое вакуума, такп 
да се сппљашоа врата лакп птварају у свакпм тренутку  

кпнтрплни панел на вратима, са ЛЕД екранпм у висини пчију, 
за лакп праћеое и ппдешаваое темературе кап и пренпс 
ппдатака прекп УСБ-а 

Аудип и визуелни аларм за : нижу или вишу температуру пд 
сетпване, низак прпценат батерије, нестанак електричне 
енергије, чистпћу филтера, грешку у раду  

Сигурнпст:  ручка на сппљним вратима се закључава, приступ 
задатпј температури уз password  

Прикључци за температурне прпбе и убациваое CO2  

пптрпшоа ел. енергије највише 11KWh/дневнп  

време ппстизаоа температуре –85 °C пд спбне: дп 6h  

маxимални капацитет складиштеоа узпрака пд 1,5/2мл:  
40.000  

дпдатна ппрема : 25 металних рекпва за складиштеое бпxпва 
димензија 13x13x5цм капацитета дп 100 узпрака пд 1.5/2мл. 
Тип металнпг река ''фипка'', са капацитетпм пд 16 бпxпва пп 
једнпм реку. 

 

 

 

комада 1 
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Посебни  захтеви наручиоца 
Рок испоруке:  

Испорука  предметних добара извршиће се у уговореном року који не може бити дужи од 5 (пет) дана од 

дана потписивања уговора.  

 Рок за инсталацију и пуштање уређаја у рад не може бити дужи од  10 (десет) радних дана од дана 

испоруке. 

 Понуда којом понуђач понуди дужи рок инсталације и пуштања уређаја у рад  је неприхватљива. 

Обука: 

 Изабрани понуђач  ће бити обавезан да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која одреди 

наручилац, у циљу  потпуног оспособљавања за употребу испорученог уређаја. Обука се врши на локацији 

Наручиоца.   

 Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад уређаја, с тим што 

наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања уређаја у рад.  

Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року.   

 Понуђач је обавезан да достави изјаву којом потврђује обуку лица која одреди наручилац,  у циљу  

потпуног оспособљавања за употребу испорученог уређаја (текст изјаве је саставни део конкурсне документације). 

  

Гарантни и постгарантни рок:   

Понуђач је дужан да докаже да произвођачки гарантни рок за понуђено добро траје најмање 2 године 

односно 24 месеца.  

 Понуђач је дужан да обезбеди поправке и одржавање уређаја у постгарантном периоду, који не може бити 

краћи од 7 (седам) година од истека гарантног рока за уређај, као и да омогући набавку  резервних делова, а све по 

ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника.  

Наручилац је свој захтев у погледу трајања гарантног рока формулисао двојако (2 године односно 24 месеца), 

обзиром да и произвођачи могу гарантни рок исказати на један од ова два начина. У том смислу, понуђач је обавезан 

да, на начин прецизиран конкурсном документацијом, докаже трајање гарантног рока од 2 године или 24 месеца. 

 Понуда којом понуђач не понуди и не докаже трајање  гарантног рока у  трајању од 2 године или 24 месеца 

на начин захтеван конкурсном документацијом је неприхватљива. 

У гаранцију треба да буду укључени делови, рад сервисера, као и преузимање и враћање уређаја на локацију 

корисника уколико се оправка не може обавити на локацији наручиоца. 

Понуђач/Добављач је дужан да, по испоруци достави гаранцију за испоручена добра  као и да на њој упише дан од 

кога почиње тећи гарантни рок. 

 

Рок за отклањање кварова: 
Понуђач је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица Наручиоца (ради отклањања 

квара на уграђеном уређају у току гарантног рока), у року који не може бити дужи од 2 (два) радна  дана,  те да 

изврши отклањање квара  у року  који не може бити дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива.   

 Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана констатације квара уколико 

поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, који сервис нема на лагеру те га је потребно увести. 

Уколико поправка не буде извршена, Добављач је обавезан да испоручи  ново добро у накнадном року од 30 дана од 

дана истека рока за поправку предметног добра. 

Предметна опрема намењена је за опремање лабораторије која мора пословати по правилима Европске уније. 

Кaкo би сe испунили нaпрeд нaвeдeни зaхтeви  прeдмeтнo дoбрo мoрa дa имa прeфeрeнциjaлнo Eврoпскo пoрeклo 

што понуђач доказује достављањем CE сертификата о пореклу понуђеног добра. 

 

- Понуђачи су обавезни да за понуђену опрему, ради провере техничких карактеристика  доставе:  

Каталог, проспект или слично или извод из каталога, проспекта или сличног, на основу кога се несумњиво могу 

утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, тако да се без сумње може доказати да понуђено добро 

испуњава све захтеване техничке карактеристике.  

Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених техничких 

карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да се недвосмислено може 

закључити да је понуђена опрема у складу са траженом техничком спецификацијом. Прилoжене техничке 

карактеристике понуђених добара (произвођачка документација на српском језику или енглеском језику) чине 

саставни део понуде.  
Опрема мора бити упакована у амбалажу и на начин који је прописан за ову врсту добара и мора се обезбеди 

сигурност опреме од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.  

- Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице Наручиоца, уз присуство 

представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан записник о примопредаји, који ће уз рачун бити 

предуслов за плаћање.  
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ПАРТИЈА 2 
 

 

 

Р.б. Центрифуге Јед.мере Количина 

 Опис   

1 

 

Центрифуге без хлађеоа и са фиксним рптпрпм мпдел 5425  Ependorf “ или 
пдгпварајући“ 

 

 Микролитарска центрифуга намењена  рутинском раду у лабораторији; 

 Пожељне Димензије (ш x д x в): до маxимум 25 x 40 x 25 цм; 

 Тежина центрифуге: маxимум до 16кг; 

 Ниво буке: < 45 dB 

 Опсег бирања брзина центрифуге  od 100-15.060 o/min (са кораком 10 o/min), max 

rcf=21,300 x g; 

 Избор брзине исказане у ''rpm'' или ''rcf'', аутоматска конверзија ''rpm/rcf'' 

 Аутоматско препознавање и детекција дисбаланса ротора.  

 Поклопац има две ''бравице'' за затварање поклопца центрифуге. 

 Комора центрифуге израђена од нерђајућег челика 

 Могућност избора минимум 10 нивоа убрзавања / 10 нивоа кочења ротора. 

 Капацитет меморисања  3 корисничка предефинисана програма. 

 Функција кратког центрифугирања без непрекидног притиска дугмета 

 Контрола времена у опсегу 10с – 9:59х, са функцијама непрекидног и кратког 

центрифугирања. 

 Могућност коришћења више ротора (6), а потребан је следећи ротор: 

 Фиксни ротор, капацитета 24x 1.5/2мл, са брзином од минимум 15.060 о/мин, 

односно минималне брзине 21.300xg 

 Механизам отварања и затварања поклопца ротора према QuickLock технологији 

за затварање поклопца. Затварање поклопца само ¼ окрета.  

 Управљање и задавање параметара преко дугмића на тастатури.  

 

 

ком 3 

2 

Персонална микролитарска центрифуга  MiniSpin  

 

 центрифуга у комплету са фиксним, угаоним  ротором, капацитета: 12 x 1,5/2мл; 

 кућиште ротора је од метала; ротор је од “црног” алуминијума ,  са  челичним 

поклопцем са навртњем; 

 ротор је аутоклавабилан, на 121Ц, 20мин; ротор и поклопац су  хемјски 

резистентни ; 

 брзина  је подесива у корацима од по 100rpm од 800-13.400 обр/мин; 

 маx. rcf 12.100 x g; 

 одвојена команда за брзо ,кратко центрифугирање (“short spin”); 

 тајмер 15сец до 30 мин 

 време убрзања до  максималне брзине је 13с; 

 време успоравања  од максималне брзине је 12с 

 центрифуга малих димензија : до маx 23 x 24 x 12 цм (ш x д x в), компактна. 

 тежина центрифуге: до 4кг; 

 снага: маx 70W. 

  опционо ротор за 2 x 8-стрипове од 0.2мл 

 

ком 1 
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Након испоруке опреме понуђач је у обавези да изврши:  

1. Упознавање са системом и иницијално пуштање у рад;  

2. Обуку за рад на систему (on-site);  

3. Техничку и сваку другу подршку по захтеву Наручиоца;  

4. Обезбеди сервис и резервне делове, минимум 5 година од дана испоруке опреме.  

- Обука:  
Изабрани ппнуђач ће бити пбавезан да, у склппу пратећих услуга, изврши пбуку лица кпја  
пдреди наручилац, у циљу пптпунпг псппспбљаваоа за упптребу исппрученпг уређаја.   
Обука се врши на лпкацији Наручипца.  
Рпк за извршеое пбуке је 10 радних дана пд дана инсталације и пуштаоа у рад ппреме, с тим  
штп Наручилац задржава правп да пбуку пдлпжи дп 60 дана пд дана исппруке и пуштаоа уређаја у рад.  
Укпликп Наручилац пдлпжи пбуку, сматраће се да је пбука извршена у угпвпренпм рпку.  
Изабрани Ппнуђач је пбавезан да накпн завршене пбуке, дпстави Наручипцу изјаву кпјпм пптврђује да су лица кпје 
је пдредип Наручилац пптпунп пбучена и псппспбљена за рад и кпришћеое исппручене ппреме.  
- Рпк за птклаоаое кварпва:  
Ппнуђач је дужан да се пдазпве на ппзив Наручипца пднпснп пвлашћенпг лица Наручипца  
(ради птклаоаоа квара на исппрученпј ппреми у тпку гарантнпг рпка), у рпку кпји не мпже бити дужи пд 2 (два) 
радна дана, те да изврши птклаоаое квара у рпку кпји не мпже бити дужи пд 3 (три) радна дана пп дпбијаоу 
ппзива.  
Рпк за ппправку у гарантнпм рпку се мпже прпдужити за 15 радних дана пд дана кпнстатације  
квара укпликп ппправка није мпгућа без замене резервнпг дела веће вреднпсти, кпји сервис нема на лагеру те га је 
пптребнп увести. Укпликп ппправка не буде извршена, Ппнуђач је пбавезан да исппручи нпвп дпбрп у накнаднпм 
рпку пд 30 дана пд дана истека рпка за ппправку предметнпг дпбра.  
- Ппнуђачи су пбавезни да за ппнуђену ппрему, ради прпвере техничких карактеристика  дпставе:  
Каталпг, прпспект или сличнп или извпд из каталпга, прпспекта или сличнпг, на пснпву кпга се несумоивп мпгу 
утврдити техничке карактеристике ппнуђенпг дпбра, такп да се без сумое мпже дпказати да ппнуђенп дпбрп 
испуоава све захтеване техничке карактеристике.  
Ппнуђач је дужан да у наведенпј техничкпј дпкументацији јаснп пзначи ппстпјаое тражених техничких 
карактеристика (нпр. ппдвлачеоем флпмастерпм, хемијскпм плпвкпм и сл.) такп да се недвпсмисленп мпже 
закључити да је ппнуђена ппрема у складу са траженпм техничкпм спецификацијпм. Прилoжене техничке 
карактеристике ппнуђених дпбара (прпизвпђачка дпкументација на српскпм језику или енглескпм језику) чине 
саставни деп ппнуде.  
Опрема мпра бити упакпвана у амбалажу и на начин кпји је прпписан за пву врсту дпбара и мпра се пбезбедити 
сигурнпст ппреме пд делимичнпг или пптпунпг пштећеоа при утпвару, трансппрту, претпвару и ускладиштеоу.  
- Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем ппреме вршиће пвлашћенп лице Наручипца, уз присуствп 
представника изабранпг ппнуђача приликпм кпје ће бити пптписан записник п примппредаји кпји ће уз рачун бити 
предуслпв за плаћаое.  
  
- Рпк исппруке:  Исппрука  ће се извршити у угпвпренпм рпку кпји не мпже бити дужи пд 30 (тридесет) дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра.   
- Рпк за инсталацију и пуштаое ппреме у рад не мпже бити дужи пд 10 (десет) радних дана пд дана исппруке 
ппреме.  
- Гарантни рпк: минимум 12 (дванаест) месеци пд дана исппруке.  
Дпбављач је дужан да, пп исппруци дпстави гаранцију кап и да на опј упише дан пд кпга ппчиое тећи гарантни рпк.  
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане 

чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

 

 
Р.б. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 
1. 

 
Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

ЗЈН) 

 
ИЗЈАВА (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

  
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на 

начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

 

за Партију 1 за артију 2  
- да понуђач пoсeдуje пoтврду прoизвoђaчa 

зa дистрибуциjу, инстaлaциjу и 

имплeмeнтaциjу oпрeмe кoja je прeдмeт oвe 

нaбaвкe 

 

за Партију 1 и за Партију 2,  

- понуђач је дужан да докаже да постоји 

обезбеђен сервис на територији Републике 

Србије за понуђено(а) добро(а), да је тај 

сервис овлашћен (ауторизован) од стране 

произвођача понуђених добара за 

сервисирање понуђеног добра. 

 

за Партију 1 за Партију 2  

 

да је понуђач дo објаве ЈН на Порталу јавних 

набавки у последње 3 године испоручио 

најмање 3 истоврсна добра која су предмет 

јавне набавке  

 

 

 

 

 

за Партију 1 и за Партију 2  

- фотокопија потврде прoизвoђaчa зa дистрибуциjу, 

инстaлaциjу и имплeмeнтaциjу oпрeмe кoja je 

прeдмeт oвe нaбaвкe,  не старија од 6 месеци од 

дана објављивања Позива за достављање понуда на 

Порталу јавних набавки  

 

за Партију 1 и за Партију 2,  

- фотокопија потврде произвођача   - ауторизација 

за сервис. Потврда произвођача мора да садржи да 

је сервис одређен по имену, седишту и адреси, 

овлашћен  (ауторизован) за сервисирање понуђеног 

добра не старија од 6 месеци од дана објављивања 

Позива за достављање понуда на Порталу јавних 

набавки  

 

 

за Партију 1 и за Партију 2,  

 

фотокопија уговора или рачуна о испорученом 

добру које је предмет набавке 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

 

 

за Партију 1 и за Партију 2,  

- да понуђач има најмање 1 (једног) 

ангажованог радника / сервисера  обученог 

од стране произвођача за сервисирање 

предметног уређаја  

  

за Партију 1и за Партију 2 

 - неоверена фотокопија обрасца М-А или М-3-А 

или других одговарајућих образаца из којих се види 

да су радници пријављени на пензијско и 

здравствено осигурање (за сваког радника 

појединачно)  

или  

  - други доказ о ангажовању (неоверена копија 

уговора о обављању привремених и повремених 

послова, уговора о делу, уговора о пословној 

сарадњи исл.) односно других одговарајућих доказа 

који морају бити важећи за цео период важења 

уговора предметне набавке 

и  

сертификат, потврда или други докуменат на име 

овлашћеног сервисера за сервисирање понуђеног 

уређаја, издат од стране произвођача уређаја*   
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу 

обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. и  2    у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач 

доказује достављањем  ИЗЈАВЕ (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном  документацијом. 

Уколико је предвиђена посебним прописом важећу дозволу надлежног органа о обављању делатности  понуђач је 

обавезан доставити уз понуду. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 

ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 2. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног 

лица подизвођача. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 1. у 

поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова 

из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
Наручилац  пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, 

затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи 

од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Докази које  Наручилац  може захтевати су: 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (за обе партије) 

Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 

суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
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средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ( за обе партије) 

1) Ауторизација произвођача опреме  

Дпказ:  
Важећи дпкумент издат пд стране прпизвпђача дпбара или пвлашћенпг дистрибутера ппнуђених дпбара, кпји гласи 
на име ппнуђача, кпјим пвлашћује ппнуђача да мпже да врши дистрибуцију, инсталацију и имплементацију 
ппнуђених дпбара на теритприји Републике Србије.   

 

2) Да постоји обезбеђен сервис на територији Републике Србије за понуђено добро и да је тај сервис овлашћен 

(ауторизован) од стране произвођача  

Дпказ  
Фптпкппија пптврде прпизвпђача или пвлашћенпг дистрибутера ппнуђених дпбара ,  да је сервис пвлашћен 
(аутпризпван) да врши сервис ппнуђене ппреме на теритприји Републике Србије.  
 

3) да је понуђач дo објаве ЈН на Порталу јавних набавки у последње 3 године испоручио најмање 3 истоврсна добро 

које је предмет јавне набавке  

Дпказ  
фптпкппија угпвпра или рачуна п исппрученпм дпбру кпје је предмет набавке 
 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају 

доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   

www.apr.gov.rs. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у 

писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити 

своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 
IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде  ће се извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.  

 Цена која ће бити узета у обзир приликом одлучивања јесте понуђена укупна цена исказана без ПДВ-а, у коју су 

урачунати сви зависни и други трошкови. 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. (Нуди се уписивањем на одговарајуће 

место у Обрасцу финасијске понуде.) 

 
 

 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Korisnik/Desktop/KAMION/www.apr.gov.rs
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 

75. и чл.76 ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 1) 

 Образац изјаве подизвођача  о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

чл. 75. , наведених овом конкурсном документацијом (Образац 2) 

 Образац понуде (Образац 3) 

 Образац  финансијске понуде са структуром  цене (Образац 4) 

 Модел уговора  (Образац 5) 

 Изјава о независној понуди (Образац 6) 

 Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 7) 

 Образац трошкова припреме понуде   (Образац 8) 
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                                                                                                                                              Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

 
И З Ј А В У 

 
Понуђач  _______________________________________________________________ у поступку јавне 

набавке бр. 14/2019 – Лабораторијска опрема, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН); 

Понуђач испуњава додатне услове : 

1) Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да понуђач поседује потврду 

произвођача  за дистрибуцију, сервис и обуку на територији Р.Србије. Доказ да постоји обезбеђен сервис 

на територији Републике Србије, да је тај сервис овлашћен (ауторизован) од стране произвођача за 

сервисирање и инсталацију и обуку.  

2) Да располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да понуђач има најмање 1 

 (једног) ангажованог  радника/сервисера  обученог  од стране произвођача за сервисирање предметног 

уређаја. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                             Понуђач: 

Датум:_____________                                                                            _____________________                                                         

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача , на који начин сваки понуђач из групе понуђача 

изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 

испуњавају заједно. 
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Образац 2. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
 
 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

 

 

    

И З Ј А В У 

 

 

 

Подизвођач  ____________________________________________________________ у поступку јавне 

набавке бр. 14/2019 – Лабораторијска опрема, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

 
 
 

Место:_____________                                                                               Подизвођач: 

Датум:_____________                                                              ___________________________               

        

 

 

                                           

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача . 
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                                                                                                                                              Образац 3 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда  за јавну набавку бр. 14/2019 – Лабораторијска опрема 
Партија _______ (уписати број партије за коју се понуда подноси) 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 
 

 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

 

Телефон: 
 

 
 
 

 

Телефакс: 
 

 
 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 
 
 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ : 
 

 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 
 

 

Матични број: 

 

 
 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 
 

 

Матични број: 

 

 
 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 
 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 
 

 

Матични број: 

 

 
 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 
 

 

Матични број: 

 

 
 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 
 

 

Матични број: 

 

 
 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 
 
 

Напомена: 
 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : ЈН Бр. 14/2019 – Лабараторијска опрема 

 
Партија _______ (уписати број партије за коју се понуда подноси) 

 
 
Понуђена  цена без ПДВ-а  

 

 
          
     _________________________  дин 

 
Понуђена цена са ПДВ-ом 

 

 
 
     _________________________  дин 

 
Рок  плаћања 

 
                          _______________ дана 

 
Рок важења понуде       (30 дана најмање) 

 
_____________дана 

 
Рок испоруке 

 
_____________дана (највише 30 дана) 

Рок за инсталацију и пуштање уређаја у рад 

(Максимални рок за инсталацију и пуштање уређаја у рад не 

може бити дужи од 10 радних дана од дана испоруке.  У 

случају дужег понуђеног рока, понуда је неприхватљива) 

____________дана од дана испоруке 

Рок одзива  

(Максимални рок одзива на позив у гарантном року не може 

бити дужи  од 2 (два) радна дана. У супротном, понуда је 

неприхватљива) 

_________радних дана од позива 

Рок за поправку 

(Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 3 (три) 

радна дана. У супротном, понуда је неприхватљива.) 

__________радних дана од пријема позива 

 
Место и начин испоруке 

 
F-co Наручилац 

Гаранција за испоручена добра износи __________године/месеци 

 

 

Датум                                             Понуђач 

     

_____________________________              ___________________________________ 

Напомена: 
 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити и потписати  образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 

партију посебно 
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                                                                                                                                                                     Образац 4 

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ 

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  

 

ПАРТИЈА 1 

 
Усправни замрзивач за дубоко замрзавање (распон температуре од -50 до -86°C ), запремине 570-580 литара 

CryoCube F570 Upright Freezer, Eppendorf или одговарајући 
Ред. 

број 
О П И С 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена без 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ 

1 

Замрзивач за дубоко замрзавање (распон температуре од -50 do 

-86°C ), запремине мин. 570 литара  

димензије ( ш×д×в ): маx 103×86×194цм, тежина дп 270 кг  

5 пплица , тј. 5 пдељака, сваки  са ппсебним унутрашоим 
вратима 

Унутрашое пплице и зидпви пд нерђајућег челика  

изплација : пплиуретанска пена  

дебљина зидпва: дп 130мм  

расхладни систем са два кпмпреспра у каскаднпм низу  са два 
расхладна гаса: Р404А и Р508Б 

вентил за загреваое пнемпгућава фпрмираое вакуума, такп 
да се сппљашоа врата лакп птварају у свакпм тренутку  

кпнтрплни панел на вратима, са ЛЕД екранпм у висини пчију, 
за лакп праћеое и ппдешаваое темературе кап и пренпс 
ппдатака прекп УСБ-а 

Аудип и визуелни аларм за : нижу или вишу температуру пд 
сетпване, низак прпценат батерије, нестанак електричне 
енергије, чистпћу филтера, грешку у раду  

Сигурнпст:  ручка на сппљним вратима се закључава, приступ 
задатпј температури уз password  

Прикључци за температурне прпбе и убациваое CO2  

пптрпшоа ел. енергије највише 11KWh/дневнп  

време ппстизаоа температуре –85 °C пд спбне: дп 6h  

маxимални капацитет складиштеоа узпрака пд 1,5/2мл:  40.000  

дпдатна ппрема : 25 металних рекпва за складиштеое бпxпва 
димензија 13x13x5цм капацитета дп 100 узпрака пд 1.5/2мл. 
Тип металнпг река ''фипка'', са капацитетпм пд 16 бпxпва пп 
једнпм реку. 

 

комада 1 

  

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, рачунајући и трошкове 

пратећих услуга. 
  

2 - РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручена 

добра. 
3 - РОК ИСПОРУКЕ: .......................... дана од дана потписивања уговора. 

  

 

4 - ГАРАНЦИЈА за испоручена добра износи ____________ године / месеци. 

 

5 - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    ___________  дана од дана отварања понуде. 

                                                                    (минимум 60 дана) 

 

 

 

 

                                                                                                                                          ------------------------------------ 

 НАПОМЕНА: 

Понуду обавезно попунити на свим празним местима и потписати . У супротном, понуда је неприхватљива. 

 

 

Максимални рпк исппруке је 5 дана пд дана пптписиваоа угпвпра.  
У случају дужег ппнуђенпг рпка, ппнуда је неприхватљива. 

                                                        

ПОНУЂАЧ 

 - потпис - 
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ 

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  

 

ПАРТИЈА 2 

 

 

Центрифуге 
Ред. 

број 
О П И С Јед.мере Количина 

Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1 

Центрифуге без хлађеоа и са фиксним рптпрпм мпдел 5425  
Ependorf  “ или пдгпварајући“ 

 Микролитарска центрифуга намењена  рутинском раду у 

лабораторији; 

 Пожељне Димензије (ш x д x в): до маxимум 25 x 40 x 25 цм; 

 Тежина центрифуге: маxимум до 16кг; 

 Ниво буке: < 45 dB 

 Опсег бирања брзина центрифуге  od 100-15.060 o/min (са 

кораком 10 o/min), max rcf=21,300 x g; 

 Избор брзине исказане у ''rpm'' или ''rcf'', аутоматска конверзија 

''rpm/rcf'' 

 Аутоматско препознавање и детекција дисбаланса ротора.  

 Поклопац има две ''бравице'' за затварање поклопца центрифуге. 

 Комора центрифуге израђена од нерђајућег челика 

 Могућност избора минимум 10 нивоа убрзавања / 10 нивоа 

кочења ротора. 

 Капацитет меморисања  3 корисничка предефинисана програма. 

 Функција кратког центрифугирања без непрекидног притиска 

дугмета 

 Контрола времена у опсегу 10с – 9:59х, са функцијама 

непрекидног и кратког центрифугирања. 

 Могућност коришћења више ротора (6), а потребан је следећи 

ротор: 

 Фиксни ротор, капацитета 24x 1.5/2мл, са брзином од минимум 

15.060 о/мин, односно минималне брзине 21.300xg 

 Механизам отварања и затварања поклопца ротора према 

QuickLock технологији за затварање поклопца. Затварање 

поклопца само ¼ окрета.  

 Управљање и задавање параметара преко дугмића на тастатури.  

 

комада 3 

  

2 

Персонална микролитарска центрифуга  MiniSpin  

 центрифуга у комплету са фиксним, угаоним  ротором, 

капацитета: 12 x 1,5/2мл; 

 кућиште ротора је од метала; ротор је од “црног” алуминијума ,  

са  челичним поклопцем са навртњем; 

 ротор је аутоклавабилан, на 121Ц, 20мин; ротор и поклопац су  

хемјски резистентни ; 

 брзина  је подесива у корацима од по 100rpm од 800-13.400 

обр/мин; 

 маx. rcf 12.100 x g; 

 одвојена команда за брзо ,кратко центрифугирање (“short spin”); 

 тајмер 15сец до 30 мин 

 време убрзања до  максималне брзине је 13с; 

 време успоравања  од максималне брзине је 12с 

 центрифуга малих димензија : до маx 23 x 24 x 12 цм (ш x д x в), 

компактна. 

 тежина центрифуге: до 4кг; 

 снага: маx 70W. 

  опционо ротор за 2 x 8-стрипове од 0.2мл 

 

комада 1 
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Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 

рачунајући и трошкове пратећих услуга. 
  
 

2 - РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана рачунајући од дана уредно примљене 

фактуре за испоручена добра. 
 

 

3 - РОК ИСПОРУКЕ: .......................... дана од дана потписивања уговора. 
  

 

 

 

4 - ГАРАНЦИЈА за испоручена добра износи ____________ године / месеци. 

 

 

 

 

5 - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    ___________  дана од дана отварања понуде. 
                                                                    (минимум 60 дана) 
 

 

 

                                                                

ПОНУЂАЧ 
 - потпис - 
  

  

 

 

 

 НАПОМЕНА: 

  - Понуду обавезно попунити на свим празним местима и потписати. У супротном, понуда је 

неприхватљива. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

Максимални рпк исппруке је 5 дана пд дана пптписиваоа угпвпра.  
У случају дужег ппнуђенпг рпка, ппнуда је неприхватљива. 
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                                                                                                                                                                   Пбразац 5 

                  
 
 
 
МПДЕЛ УГПВПРА ЗА ПАРТИЈУ 1     
  
ЛАБПРАТПРИЈСКА ППРЕМА - Замрзивач 
ЗА ППТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МПЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКП ИНЖЕОЕРСТВП 
ЈН 14/2019  

 

 

Закључен дана ________________године, између: 

 

1.Наручиоца: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд. Војводе Степе 444а, Београд 

ПИБ:  101736673    Матични бр. 07093977 Број рачуна: 160- 350089-25  Назив банке: Banka Intesa Телефон: 011/3975-

744 Телефакс: 011/3975-808 

кога заступа  др. Јелена Беговић - директор 

(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 

 

2. _________________________ Београд, ___________________, ПИБ ___________, МБ _________________, број 

рачуна ________________ код банке __________, као добављача  кога заступа 

___________________________________, (у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ) 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

 

а) ___________________________________________________________________________ 

 

б) ___________________________________________________________________________ 

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако наступа са подизвођачима 

прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке. 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 

  - да је Наручилац са чланом 39  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15; 

у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 

интернет страници  Наручиоца дана ..................2019.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за јавну 

набавку добара: Лабораторијска опрема за потребе Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у 

Београду, ЈН број 14/2019, Партија 1; 

- да је Испоручилац дана __.__.______. године, доставио понуду број ________, која у потпуности испуњава захтеве 

Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора;  

-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и Одлуке о 

додели Уговора број:  ______ од ____________. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке. 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Овим уговором ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да за рачун НАРУЧИОЦА, изврши испоруку добара  према 

усвојеној понуди  бр. .........од ............године. 

Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби НАРУЧИОЦА и понуди 

ИСПОРУЧИОЦА  добара, коју је НАРУЧИЛАЦ  прихватио, а која је саставни део овог Уговора а наведене 

количине су оквирне и могу се мењати у случају потребе НАРУЧИОЦА.  
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Вредност уговора и цене 

 

Члан 2. 

Вредност овог уговора  износи ..………………... динара без ПДВ-а односно …………….. динара са ПДВ-ом. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и Планом набавке за 2019. 

годину.  

Услови и начин плаћања 

 

Члан 3. 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да по извршеној испоруци  уговореног добара исплати  ИСПОРУЧИОЦУ 

вредност стварно испоручених добара са ПДВ-ом,  у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна 

испостављеног на основу записника о примопредаји  потписаног од стране овлашћеног лица НАРУЧИОЦА без 

примедби, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РС“ бр. 119/12).                                                

Квалитет 

 

Члан 4 

Добра која су предмет овог уговора морају задовољавати техничке и функционалне карактеристике, као и 

услове и захтеве овог уговора.  

  Испоручилац гарантује да је испоручено предметно добро ново, некоришћено и да потпуно одговара 

спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације 

која је саставни део овог уговора.  

                                                         Гарантни рок 

 

Члан 5 
 Гарантни рок за предметно добро износи ............................... године/месеци од дана инсталације и пуштања 

уређаја у рад.                                                  

         ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да, по инсталацији и пуштању уређаја у рад, достави произвођачку гаранцију за 

предметно добро, као и да истој упише дан инсталације и пуштања уређаја у рад као и дан од ког почиње тећи 

гарантни рок. 

 Гаранција се предаје лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу Записник о примопредаји, 

инсталацији и пуштању уређаја у рад. 

НАРУЧИЛАЦ је дужан да, у току гарантног рока предметни  уређај о свом трошку редовно одржава као и да 

отклања све кварове, према упутству произвођача уређаја. 

 

Сервис 

 

Члан 6 

 ИСПОРУЧИЛАЦ  гарантује да је за предметни уређај обезбеђен специјализовани сервис, овлашћен од стране 

произвођача предметног уређаја који, у тренутку закључења овог уговора, послује под  називом 

________________________________________ а налази се у  

 

____________________,  улица  _______________________ број ______.  

  

 НАРУЧИЛАЦ  односно корисник уређаја је овлашћен да, у вези свих сервисних активности, комуницира са 

Испоручиоцем или директно са Сервисом.   

 Свака комункација Наручиоца односно корисника уређаја са Сервисом сматра се комуникацијом са 

Испоручиоцем, а свака комуникација Наручиоца односно корисника уређаја са Испоручиоцем у вези сервисних 

активности сматра се комуникацијом са Сервисом. 

ИСПОРУЧИЛАЦ  је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки уређаја у гарантном року. 

   

Члан 7 

 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, личном доставом или 

путем телефакса. 

 Крајњи рок за одзив на  писмени позив Наручиоца односно корисника уређаја је  2  радна дана од добијању 

позива.                                                                                                                                                                     

 Крајњи рок за  отклањање квара је  3 радна дана од дана позива, односно у року који не може бити дужи од 13 

радних дана од дана добијања позива уколико поправка није могућа без замене резервног дела који се увози, а 

сервис тај део нема на лагеру.   

 Уколико Сервис не отклони квар на уређају у року из става 2 овог члана, Испоручилац је дужан  да, у циљу 

поправке, обезбеди и организује долазак сервисера произвођача  и поправку уређаја од стране истих у накнадном 

року од од 7 радних дана од дана истека рока за отклањање квара из претходног става. 



24 
 

 Уколико поправка  не буде извршена, Испоручилац је обавезан да испоручи  нови уређај у накнадном року од 

30 дана од дана истека рока из претходног става.   

  Уколико Испоручилац не испоручи  нови уређај у наведеном року, наручилац ће активирати средство 

обезбеђења за добро извршење посла.   

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Испоручиоца, претрпи штету, може 

захтевати накнаду штете од стране Испоручиоца. У случају активирања средстава финансијског обезбеђења, 

Наручилац не губи право на накнаду штете. 

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да Наручилац трпи штету уколико у гарантном и 

постгарантном периоду Наручилац односно  корисник буде онемогућен у коришћењу уређаја услед квара који није 

отклоњен у уговореном року, као и у случају да Испоручилац, после реализације средства обезбеђења за добро 

извршење посла, не достави Наручиоцу ново средство обезбеђења.   

 

Члан 8 

 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и разлог да Наручилац 

активира средство обезбеђења за добро извршење посла.  

 У случају реализације средства обезбеђења,  Испоручилац  је дужан да, у року од 5 (пет) дана, Наручиоцу 

достави ново средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 Средство обезбеђења Наручилац може наплатити за случај несавесног и неблаговременог отклањања кварова у 

гарантном року  (нпр. неотклањање кварова у уговореном року, невршење замене уређаја новим исправним 

уређајем, опструкција у пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.). 

  

Члан 9 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене неисправних делова и 

склопова у току трајања гарантног рока падају у целости на терет Испоручиоца, изузев трошкова отклањања 

кварова који су последица нестручног руковања или лома који су проузроковала лица за које одговара Наручилац 

или су последица више силе. 

 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене неисправних делова и 

склопова по истеку гарантног рока падају на терет Корисника уређаја, по ценама које не могу бити више од цена из 

званичног ценовника овлашћеног сервиса. 

. 

Место, рок и начин испоруке 

 

Члан 10 

 Испорука  предметног добара извршиће се на адресу Института за медицинска истраживања у Београду.   

 О тачном датуму и времену планиране испоруке, Испоручилац  је дужан да Наручиоца обавести  благовремено, 

а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.  

     Рок испоруке предметног добара је  _________  дана од дана потписивања уговора.  

  Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане с тим да, у случају да 

последњи дан рока за испоруку пада у нерадни дан, исти се помера на први следећи радни дан, уколико уговорне 

стране не договоре другачије. 

Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 15 дана од најављеног почетка рока испоруке, у ком 

случају се оквирни рок за плаћање скраћује онолико дана за колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.    

Рок инсталације и пуштања уређаја у рад је 10 дана од дана испоруке.                                                                                                                                             

Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана од дана инсталације и пуштања у рад.             

Наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања уређаја у рад, у ком случају ће 

се сматрати да је обука извршена у року. 

Уговорне стране сагласно констатују да су субота и недеља нерадни дани за Наручиоца. 

 Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи предметно добро односно не 

изврши пратеће услуге у уговореним роковима, Наручилац је овлашћен да активира средсство обезбеђења за добро 

извршење посла. 

Члан 11 
 Испоручилац сноси све ризике у вези са предметним добром до тренутка инсталације и  пуштања у рад. 

Предметно добро морају бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење или пропадање на путу до 

одредишта. 

 

Члан 12 

 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, достави каталог/проспект 

произвођача и упутсво за коришћење на српском језику.  

 

Члан 13 
       Квантитативни пријем врши се при испоруци предметног добара.  

 Квалитативни пријем добра врши се по извршеној услузи инсталације и пуштања уређаја у рад. 
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 У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему добара, Наручилац ће на 

лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о примопредаји неће бити потписан.   

       Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметно  добро  замени исправним 

на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 

 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметних добара и извршење инсталације и 

пуштања у рад.  

 Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране испоруке, достави 

Испоручиоцу податке о једном или више лица овлашћених да, у име Наручиоца, потпишу Записник о примопредаји.   

 

Комуникација уговорних страна 

 

Члан 14 

 Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог   уговора вршиће се преко контакт 

особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, факсом или личном доставом, на адресе односно 

бројеве телефона контакт особа. 

 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана обавештења која ће 

садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима телефакса и електронским адресама 

контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене одредби овог   уговора. Обавештење које 

Испоручилац доставља Наручиоцу мора посебно садржати податке о особама за контакт, бројевима мобилних 

телефона, бројевима  телефакса и електронским адресама лица којима се Наручилац односно корисник обраћа у 

вези свих сервисних интервенција.   

   Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о евентуалној промени 

контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.   

 

 

Средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла 

  

Члан 15. 

 Испоручилац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави на адресу Наручиоца, 

једну бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као 

гаранцију за добро извршење посла.  

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко 

сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити 

достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са 

назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или 

потписима са картона депонованих потписа.  

Испоручилац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив 

плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Испоручилац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана реализације 

услуге.  

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их 

делимично или касни са извршењем уговорених обавеза Наручилац ће активирати средство финансијског 

обезбеђења.  

 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и разлог да Наручилац активира 

средство обезбеђења за добро извршење посла.   

 У случају реализације средства обезбеђења,  Испоручилац  је дужан да, у року од 5 (пет) дана, Наручиоцу достави 

ново средство обезбеђења за добро извршење посла.  

 Средство обезбеђења Наручилац може наплатити за случај несавесног и неблаговременог отклањања кварова у 

гарантном року  (нпр. неотклањање кварова у уговореном року, невршење замене уређаја новим исправним 

уређајем, опструкција у пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.).  

По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити 

враћено, на захтев Извршиоца.  
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Рок трајања уговора 

 

Члан 16 
Уговор се закључује на период до извршења свих рокова дефинисаних овим уговором. 

 Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних 

страна. 

Раскид уговора 

 

Члан 17 

 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима 

предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 

Решавање спорова 

 

Члан 18 

За све што није регулисано овим уговором,уговорне стране су сагласне да примењују законске и друге 

прописе који се односе на уговорену врсту посла.  

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором, непосредно 

примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном спор ће решавати 

пред надлежним судом у Београду.  

Саставни делови овог Уговора 

 

Члан 19 
 1. Понуда Добављача број _____________ од ____. _____. 2019. године,  (заведено код Наручиоца под бројем  

__________________ од _________ 2019. године), 

 2. конкурсна документација за јавну набавку број ................ у којој су садржани Спецификација предмета јавне 

набавке (одељак III конкурсне документације) и посебни захтеви Наручиоца. 

 

Члан 20 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ДОБАВЉАЧ                                                                                                НАРУЧИЛАЦ        

                                                                                                            ИНСТИТУТ ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ 

                 директор                                                                                                          директор 

 

    _____________________________                   МП                        ______________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2   - Центрифуге 

  

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ   

ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

ЈН 14/2019  
  

Закључен дана ________________године, између:  

  

1. Наручиоца: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд. Војводе Степе 444а, Београд 

 ПИБ:  101736673    Матични бр. 07093977 

Број рачуна: 160- 350089-25  Назив банке: Banka Intesa 

Телефон: 011/3975-744 Телефакс: 011/3975-808 

кога заступа  др. Јелена Беговић - директор 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

2. _________________________ Београд, ___________________, ПИБ ___________, МБ _________________, број 

рачуна ________________ код банке __________, као добављача  кога заступа 

___________________________________, (у даљем тексту: Испоручилац)  

  

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:  

  

а) ______________________________________________________________________  

  

б) ______________________________________________________________________  

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако наступа са подизвођачима прецртати 

„са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке.  

  

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:  

  

  - да је Наручилац са чланом 39  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15; у 

даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана ..................2019.године, спровео  поступак за јавну набавку мале вредности : 

Лабораторијске опреме, за потребе Института за медицинска истраживања у Београду, ЈН број 14/2019, Партија 2 – 

Центрифуга 5425 без  хлађења и са фиксним ротором и Центрифуга MiniSpin G, incl.standard rotor,230 V/50-60 

Hz 

- да је Испоручилац дана __.__.______. године, доставио понуду број ________, која у потпуности испуњава захтеве 

Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора;   

-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и Одлуке о 

додели Уговора број:  ______ од ____________. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке.  

 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 

Овим уговором Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца, изврши испоруку добара - партија 2- Центрифуга 

5425 без  хлађења  са фиксним ротором и Центрифуга MiniSpin G, incl.standard rotor, 230 V/50-60 Hz  (у даљем 

тексту: опрема)  према усвојеној понуди  бр. .........од ............године.  

Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби Наручиоца и понуди Испоручиоца  

добара, коју је Наручилац  прихватио, а која је саставни део овог Уговора.   

  

Вредност уговора и цене 
 

Члан 2. 

Вредност овог уговора износи ..…………….... динара без ПДВ-а односно …………….. ....динара са ПДВ-ом.  

Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и Планом набавке за 2019. годину.  

 

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 

 Испорука  опреме извршиће се на адресу Института за медицинска истраживања Београд, улица, Војводе Степе 

444а, Београд.    

 О тачном датуму и времену планиране испоруке, Испоручилац је дужан да Наручиоца обавести  благовремено, а 
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најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.        

 Рок испоруке предметног добара је  _________  дана од дана потписивања уговора.  

 Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане с тим да, у случају да последњи 

дан рока за испоруку пада у нерадни дан, исти се помера на први следећи радни дан, уколико уговорне стране не 

договоре другачије.  

Уговорне стране сагласно констатују да су субота и недеља нерадни дани за Наручиоца.  

        Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана од дана испоруке 

опреме.  

        Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице Наручиоца, уз присуство 

представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан записник о примопредаји који ће уз рачун бити 

предуслов за плаћање.  

  Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 15 дана од најављеног почетка рока испоруке, у ком 

случају се оквирни рок за плаћање скраћује онолико дана за колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.     

 Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи уговорену опрему односно не изврши 

пратеће услуге у уговореним роковима, Наручилац је овлашћен да активира средство обезбеђења за добро извршење 

посла.  

 Након испоруке опреме Испоручилац је у обавези да изврши:  

- Упознавање са системом и иницијално пуштање у рад;  

- Обуку за рад на систему (on-site);  

- Техничку и сваку другу подршку по захтеву Наручиоца;  

  

      ОБУКА:  
     Испоручилац се обавезује да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која одреди Наручилац, у циљу 

потпуног оспособљавања за употребу испоручене опреме.   

     Обука се врши на локацији Наручиоца.  

     Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с тим што Наручилац 

задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања опреме у рад.  

     Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року.  

     Испоручилац се обавезује да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом потврђује да су лица које је 

одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и коришћење испоручене опреме.  

  

Услови и начин плаћања 

 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци опреме исплати Испоручиоцу вредност опреме са ПДВ-ом,  у 

року од _________ дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног на основу записника о примопредаји 

потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца без примедби, у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12).                                                 

  

Квалитет 
 

Члан 5. 
Опрема која је предмет овог уговора мора у потпуности задовољавати техничке и функционалне карактеристике из 

одељка 3. ове конкурсне документације, као и услове и захтеве овог уговора.   

 Испоручилац гарантује да је испоручена опрема нова, некоришћена и да потпуно одговара спецификацији, 

понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације.  

  

Гарантни рок 
 

Члан 6. 

 Гарантни рок за испоручену опрему износи ............................... године/месеци од дана испоруке. Испоручилац је 

дужан да приликом испоруке достави гаранцију за испоручену опрему, као и да истој упише дан испорууке од ког 

почиње да тече гарантни рок.  

  Гаранција се предаје лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу Записник о примопредаји.  

 Наручилац  је дужан да, у току гарантног рока испоручену опрему о свом трошку редовно одржава као и да 

отклања све кварове, према упутству произвођача опреме.  

  

Сервис 

 

Члан 7. 
 Испоручилац гарантује да је за предметну опрему обезбедио специјализовани сервис, овлашћен од стране 

произвођача предметних добара који, у тренутку закључења овог уговора, послује под  називом 



29 
 

________________________________________ а налази се у   

  

____________________,  улица  _______________________ број ______.   

   

Наручилац  је овлашћен да, у вези свих сервисних активности, комуницира са Испоручиоцем или директно са 

Сервисом.     

 Испоручилац је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки опреме у гарантном року.  

 Испоручилац се обавезује да обезбеди сервис и резервне делове, минимум 5 година од дана исоруке опреме.  

    

Члан 8. 

 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, личном доставом или 

путем телефакса.    

       Рок за отклањање кварова:  

       Испоручилац је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица Наручиоца (ради отклањања 

квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који не може бити дужи од 2 (два) радна дана, те да 

изврши отклањање квара у року који не може бити дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива.  

        Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана констатације квара уколико 

поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, који сервис нема на лагеру те га је потребно увести.   

 Уколико поправка  не буде извршена, Испоручилац је обавезан да испоручи  нову опрему у накнадном року од 30 

дана од дана истека рока из претходног става.    

  Уколико Испоручилац не испоручи нову опрему у наведеном року, наручилац ће активирати средство обезбеђења 

за добро извршење посла.    

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Испоручиоца, претрпи штету, може 

захтевати накнаду штете од стране Испоручиоца. У случају активирања средстава финансијског обезбеђења, 

Наручилац не губи право на накнаду штете.  

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да Наручилац трпи штету уколико у гарантном и постгарантном 

периоду Наручилац односно корисник буде онемогућен у коришћењу опреме услед квара који није отклоњен у 

уговореном року, као и у случају да Испоручилац, после реализације средства обезбеђења за добро извршење посла, 

не достави Наручиоцу ново средство обезбеђења.    

  

Члан 9. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене неисправних делова и склопова у 

току трајања гарантног рока падају у целости на терет Испоручиоца, изузев трошкова отклањања кварова који су 

последица нестручног руковања или лома који су проузроковала лица за које одговара Наручилац или су последица 

више силе.  

 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене неисправних делова и склопова по 

истеку гарантног рока падају на терет Наручиоца, по ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника 

овлашћеног сервиса.  

  

Члан 10. 
 Предметна опрема мора бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење или пропадање на путу до 

одредишта.  

  

Члан 11. 

 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, достави каталог/проспект 

произвођача и упутсво за коришћење на српском језику.   

 

Члан 12. 
  Квантитативни и квантитативни пријем врши се при испоруци и инсталацији предметне опреме.   

 У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему добара, Наручилац ће на 

лицуместа испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о промопредаји неће бити потписан.    

 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметну  опрему  замени исправном на 

начин и у роковима прецизираним овом уговором.  

 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметних добара.   

 Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране испоруке, достави 

Испоручиоцу податке о једном или више лица овлашћених да, у име Наручиоца, потпишу Записник о примопредаји.    
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Комуникација уговорних страна 

 

Члан 13. 

 Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог   уговора вршиће се преко контакт особа, 

у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве 

телефона контакт особа.  

 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана обавештења која ће 

садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима телефакса и електронским адресама 

контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене одредби овог   уговора. Обавештење које 

Испоручилац доставља Наручиоцу мора посебно садржати податке о особама за контакт, бројевима мобилних 

телефона, бројевима  телефакса и електронским адресама лица којима се Наручилац односно корисник обраћа у вези 

свих сервисних интервенција.    

   Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о евентуалној промени контакт 

особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.   

  

Средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла 
 

Члан 14. 

 Испоручилац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави на адресу Наручиоца, 

једну бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као 

гаранцију за добро извршење посла.  

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко 

сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити 

достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са 

назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или 

потписима са картона депонованих потписа.  

Испоручилац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив 

плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Испоручилац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана реализације 

услуге.  

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их 

делимично или касни са извршењем уговорених обавеза Наручилац ће активирати средство финансијског 

обезбеђења.  

 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и разлог да Наручилац активира 

средство обезбеђења за добро извршење посла.   

 У случају реализације средства обезбеђења,  Испоручилац  је дужан да, у року од 5 (пет) дана, Наручиоцу достави 

ново средство обезбеђења за добро извршење посла.  

 Средство обезбеђења Наручилац може наплатити за случај несавесног и неблаговременог отклањања кварова у 

гарантном року  (нпр. неотклањање кварова у уговореном року, невршење замене уређаја новим исправним 

уређајем, опструкција у пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.).  

По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити 

враћено, на захтев Извршиоца.  

   

Рок трајања уговора 

 

Члан 15. 
Уговор се закључује на период  до извршења свих рокова дефинисаних овим уговором, а најдуже годину дана од 

дана потписивања.  

Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних 

страна.  

  

Раскид уговора 
 

Члан 16. 

 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним 

Законом о облигационим односима Републике Србије.  
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Решавање спорова 

 

 

Члан 17. 

За све што није регулисано овим уговором, уговорне стране су сагласне да примењују законске и друге прописе који 

се односе на уговорену врсту посла.   

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором, непосредно 

примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.   

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном спор ће решавати пред 

надлежним судом у Београду.   

  

Члан 18. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         

              ДОБАВЉАЧ                                                                                                НАРУЧИЛАЦ        

                                                                                                            ИНСТИТУТ ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ 

                 директор                                                                                                          директор 

 

    _____________________________                   МП                        ______________________________ 

                                                                                                                         Др. Јелена Беговић 
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                                                                                                                                       Образац 6. 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________________ 
                                                                            (Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке бр. 14/2019 – набавка Лабораторијске опреме, поднео без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 

Датум: Потпис понуђача 

  

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 7. 

 
 

 
 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА 
 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач............................................................................................................................у поступку 

јавне набавке бр. 14/2019 - набавка  Лабораторисјке опреме, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 

          Датум                           Понуђач 
 

________________                                                                       ____________________________ 
 

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 8. 

 
 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 
 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум:                                                                                                           Потпис понуђача 

______________________                                                                                         _____________________________ 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Београд, Војводе Степе 

444а, 11000 Београд  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара,  ЈН бр 14/2019- ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ОПРЕМА - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

09.12.2019. год  до  10,00 часова. 

  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Понуда коју Наручилац није примио у року 

одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена понуђачу. 

Понуда мора да садржи читко попуњене,  потписане све обрасце из конкурсне документације. 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за 

подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца,  са назнаком: 

„Измена, допуна односно опозив понуде за јавну набавку добара  ЈН бр 14/2019- набавка  

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, 

на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова чл.  75 тачке 1-4., у складу са Упутством 

како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености 

тражених услова. 

 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 

81. ст. 4.  Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова чл.  75 тачке 1-3, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

 

8.1. Начин,  рок и услови плаћања 

Приликом испоруке добара, Продавац доставља рачун за извршену испоруку. 

Уз рачун доставља се и оригинал потписане  отпремнице. 

Купац се обавезује да плати наручену робу по извршеном преузимању у складу са чланом 2. Овог Уговора, а на 

основу потписане отпремнице и испостављеног рачуна. 

 

 

8.2. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:  забрани најповољнији 

понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави на адресу Наручиоца, једну 

бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као 

гаранцију за добро извршење посла.  

Бланко сопствена меница, мора бити евидентира у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора 

бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са 

назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или 

потписима са картона депонованих потписа.  

У случају да је понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно 

попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, 

а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.  

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу 

банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.  

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла.  
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана реализације 

услуге.  

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их 

делимично или касни са извршењем уговорених обавеза Наручилац ће активирати средство финансијског 

обезбеђења.  

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити 

враћено, на захтев Понуђача.  

  

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи  од 30 дана од дана отварања понуда. 
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Уговорена цена је фиксна и мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 

обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 14/2019“ на мејл . 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 

документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

Приликом сачиљавања понуде употреба пеата није обавезна. 

 

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

12. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу 

уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 

противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил smitrovic@imgge.bg.ac.rs  или 

препорученом пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац 

исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, 

а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
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захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у 

том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 

члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту 

права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог 

за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка 

комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 

садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана 

и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 

под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун 

код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

13. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити изабраном понуђачу у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева 

за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 

  


