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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 27-7/2020-1 од 22.05.2020. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 27-7/2020-2 од 22.05.2020., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
ЈН бр. 27-7/2020
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I
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IV
V

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

21.
26.

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

26.

VII

Модел уговора

64.

VIII
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69.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 27-7/2020 су добра - Лабораторијска опрема –назив и
ознакa из општег речника набавке – 38000000 Лабораторијска, оптичка и прецизна
опрема (осим наочара) и 38300000 Мерни инструменти
2. Партије - Ова јавна набавка је обликована у партијa

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Opis dobаra

Količina

Jedinica
mere

1

Kom

PARTIJA 1
1.

ANALIZATOR ZA ZRNASTE KULTURE I BRAŠNO KOJI
RADI NA PRINCIPU MERENJA PROPUŠTENOG BLISKOG
INFRACRVENOG ZRAČENJA
Minimalni tehnički zahtevi
Hardverski zahtevi:
o
Infracrveni spektrofotometar
o
Način rada: merenje intenziteta propuštenog zračenja
(transmisije) (NIT)
o
Opseg talasnih dužina: 570 - 1100 nm
o
Optički sistem: skenirajući monohromator
o
Optički propusni opseg: 7 nm
o
Detektor: silicijumski
o
Uzorak: celo zrno, praškasti proizvodi
o
Dužina puta svetlosti: automatski varijabilna širina
merne ćelija 6 - 33 mm
o
Veličina uzorka celog zrna za merenje: 500 g
o
Napon: 220-240V, 50-60Hz
o
Temperatura uzorka i okoline ne utiču na rezultat
merenja; mogućnost merenja u opsegu temperatura od -4 do
+40 C.
o
Vreme analize: <60 sekundi za 10 poduzoraka
o
Zaštita sistema: zaštita od vlage i prašine
o
Povezivanje: minimum 2x USB port, Ethernet
Softverski zahtevi:
o
Uključen softver proizvođača
o
Program mora da obezbedi automatski prikaz atipičnih
vrednostii merenja (outliera)
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o
Analizator mora da ima mogućnost povezivanja na
program na mreži koji služi za daljinsko upravljanje uređajem
Premne za upotrebu globalne kalibracije:
o
Kalibracije na bazi mreže veštačkih neurona (engl.
Artificial neural network, ANN)
o
Globalne kalibracije za sadržaj proteina i vlage u
pšenici i ječmu:
Razvijene na bazi ANN metode i zasnovane na
najmanje 10000 referentnih uzoraka iz različitih zemalja
Zadovoljavaju zahteve standarda SRPS EN 15948:2015
o
Globalne kalibracije razvijene na bazi ANN (Artificial
neural network) metodologije:
Pšenica I – Sadržaj proteina i vlage
Pšenica II – Sadržaj proteina, vlage, skroba i vlažnog
glutena, Sedimentaciona vrednost po Zeleny-ju
Ječam I – Sadržaj proteina i vlage
Kukuruz – Sadržaj masti, proteina, vlage i skroba
Durum pšenica – Sadržaj proteina i vlage
Uljana Repica – Sadržaj masti i vlage
Ovas II – Sadržaj proteina i vlage
Stočni Grašak II – Sadržaj proteina i vlage
Raž II – Sadržaj proteina i vlage
Triticale II – Sadržaj proteina i vlage
Soja - Sadržaj masti, proteina i vlage
Sirak – Sadržaj vlage
Pšenično brašno - Sadržaj vlage, proteina, pepela i
vlažnog glutena, moć upijanja vode
Brašno durum pšenice - Sadržaj pepela, vlage i
proteina
Raženo i mešano brašno - Sadržaj pepela, vlage i
proteina
Prekrupa: Sadržaj pepela, vlage i proteina
Seme suncokreta - Sadržaj masti i vlage
Pouzdanost rezultata:
Analizator mora da ima tipsko uverenje za vlagomer
izdato od strane Direkcije za mere i dragocene metale
Republike Srbije
Validacioni protokol sa poglavljima IQ, OQ, PQ i MP za
analizator. Dobavljač mora ovo da dokaže kopijom
dokumentacije validacionih protokola. Mogućnost izvršenja
validacije analizatora na zahtev kupca pre plaćanja uređaja.
Drugi obavezni zahtevi:
Dodatni moduli za nadogradnju analizatora:
o
Dodatak za merenje kvalitetnih pokazatelja brašna i
krupice
o
Posude za uzorke brašna 4.5/3 mm
o
Posude za uzorke mlevenog suncokreta 2/1.5 mm
o
Dodatak za merenje hektolitarske mase
Autorizacija proizvođača za prodaju i instalaciju opreme
na teritoriji Republike Srbije
Servis u Republici Srbiji autorizovan od strane
proizvođača
Reference: Najmanje pet (5) prethodno instaliranih
uređaja ovog tipa u Republici Srbiji
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Opis dobаra

Količina

Jedinica
mere

1

Kom

Količina

Jedinica
mere

1

Kom

Količina

Jedinica
mere

PARTIJA 2
1.

LABORATORIJSKI MLIN ZA ŽITARICE I ULJARICE
Potrebne specifikacije:
1.
Laboratorijski mlin treba da bude pogodan za suvo
mlevenje tvrdih ali i krhkih materijala, bez stvaranja prašine i
gubitaka, za sve vrste semenki, uključujući i seme sa visokim
sadržajem masti, ulja i vlakana bez mogućnosti gubitka vlage
uzorka.
2.
Kapacitet komore za mlevenje od najmanje 100 ml ili
ekvivalent, sa fiksnom brzinom od najmanje 15 000 o/min ili
ekvivalentno.
3.
Finoća uzoraka za mlevenje treba da zavisi od vremena
trajanja operacije mlevenja
4.
Posedovanje komore za mlevenje koja se lako uklanja i
koja se može hladiti uz pomoć vode ili suvog leda
5.
Posedovanje komore za mlevenje koja se može lako
ukloniti i očistiti
6.
Sečiva noža u komori i komora za mlevenje izrađeni od
nerđajućeg čelika sa mogućnošću zamene nakon oštećenja
7.
Ugrađena kontrola tajmera i sigurnosne karakteristike
8.
Jačina: 200-240 V
9.
Frekvencija: 50-60 Hz
Opis dobаra
PARTIJA 3

1.

LABORATORIJSKI MLIN
Potrebne specifikacije:
1.
Laboratorijski mlin treba da poseduje diskove i da bude
pogodan za pripremu uzoraka u kojima će se ispitivati sadržaj
vlage u zrnu, peletama i drugim uzorcima sa niskim sadržajem
masti (<20%), bez gubitaka
2.
Kapacitet za mlevenje velikih uzoraka čime se
minimizira greška u uzorkovanju heterogenih materijala
3.
Brzina mlevenja uzoraka treba da bude velika sa
minimalnim razvojem toplote
4.
Kapacitet od 10 - 250 g uzorka, minimum 50 g uzorka
za 10-15 sekundi
5.
Praktično prikupljane uzorka u posudama do 500 ml
6.
Lako podesiva postavka diskova sa srednjim tipom
ojačanih čeličnih diskova
7.
Metalna konstrukcija mlina
8.
Posedovanje jednokrutnih vrata u cilju jednostavnog
pristupa komori za mlevenje i njenog brzog i jednostavnog
čišćenja.
Jačina: 115 ili 230 V, Frekvencija: 50-60 Hz

Opis dobara
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PARTIJA 4
1.

DIGITALNA BIRETA zapremine 50ml

1

Kom

Količina

Jedinica
mere

8

Kom

Tehničke karakteristike
 Opseg merenja 0-50ml, sa podelom 0,01ml
 Potrebno je da poseduje LCD ekran, titracioni I
recilkulacioni ventil
 PRECIZNOST treba da odgovara standardu DIN EN ISO
385 staklenih bireta (preciznost A klase)
 TAČNOST 0,06%,(30µl),KOEFICIJENT VARIJACIJE (CV)
0,02% (10µl)
 Pogodna za rad sa srebro-nitratom
U kompletu sa:
 teleskopskom cevi dužine 170-330mm,
 recilkulacionom cevi,
 2 baterije (AAA/UM4/LR03),
 3 PP adaptera za boce (GL 45/32,GL45/S40,GL
32/NS29/32),
 2 zatamnjena kontrolna prozora,
 graduisanom tamnom bocom sa navojem zapremine
2000ml
Opis dobara
PARTIJA 5
1.

MIKROPIPETE
Mikropipeta, maksimalna zapremina 10000 µl,
varijabilna
Mikropipeta, maksimalna zapremina 5000 µl,
varijabilna
Mikropipeta, maksimalna zapremina 1000 µl,
varijabilna
Mikropipeta, višekanalna (8 mesta) zapremine
(8 mesta) od:
30-300 µl varijabilna
Mikropipeta, maksimalna zapremina 200 µl,
varijabilna
Mikropipeta, maksimalna zapremina 100 µl,
varijabilna

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2 kom
2 kom

Tehničke karakteristike research plus automatskih
pipeta:
- varijabilne automatske pipete : 10-100 μL , 20-200 μL, 1001000 μL, 0,5-5 mL, 1-10 mL i 8-kanalna 30-300 μL
- automatske pipete su cele autoklavibilne
- pipete su lagane, napravljene od organskog polimera
- pipete su izradjene od hemijski rezistentnih materijala
- zapreminski displej sa 4 cifre
- sekundarni displej za kalibriciju i podešavanje
preciznog pipetiranja različitih tečnosti u različitim
spoljašnjim uslovima, tj. mogućnost pipetiranja tečnosti
različitog viskoziteta
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- Svaka pipeta poseduje ugradjeni RFID čip koji je
kompatibilan sa softverom za sledivost podataka o
korišćenju pipete.
- uz svaku varijabilnu pipetu isporučuje se i box sa
odgovarajućih 96 nastavaka (osim kod zapremine 0,5-5ml i 110mL - isporucjuje se sa kesom odgovarajućih nastavaka )
- servis obezbeđen u garantnom i vangarantnom roku i
fabrički kalibracioni sertifikat uz svaku pipetu
- 3 godine garancije
Zapremins Zapremina Relativna Apsolutna Relativna Apsolutna
sistemat Sistemats slučajna slučajna
ki opseg
ska
greška

10 μL
10-100 μL 50 μL

ka greška

greška

greška

± 3.0 % ± 0.3 μL ± 1.0 % ± 0.1 μL
± 1.0 % ± 0.5 μL ± 0.3 % ± 0.15 μL

100 μL

± 0.8 % ± 0.8 μL ± 0.2 % ± 0.2 μL

20 μL

± 2.5 % ± 0.5 μL

± 0.7 % ± 0.14 μL

20-200 μL 100 μL

± 1.0 % ± 1.0 μL

± 0.3 % ± 0.3 μL

200 μL

± 0.6 % ± 1.2 μL

± 0.2 % ± 0.4 μL

100 μL

± 3.0 % ± 3.0 μL

± 0.6 % ± 0.6 μL

500 μL

± 1.0 % ± 5.0 μL

± 0.2 % ± 1.0 μL

1.000 μL

± 0.6 % ± 6.0 μL

± 0.2 % ± 2.0 μL

0.5 ml

± 2.4 % ± 0.012
ml

± 0.6 % ± 0.003 ml

2.5 ml

± 1.2 % ± 0.03 ml ± 0.25
%

± 0.006 ml

5 ml

± 0.6 % ± 0.03 ml ± 0.15
%

± 0.008 ml

1 ml

± 3.0 % ± 0.03 ml ± 0.6 % ± 0.006 ml

5 ml

± 0.8 % ± 0.04 ml ± 0.2 % ± 0.001 ml

10 ml

± 0.6 % ± 0.06 ml ± 0.15
%

100-1000
μL

500-5000
μL

1 -10 mL

30-300 μL 30 μL
8-kanala

± 0.015 ml

± 3.0 % ± 0.9 μL

± 1.0 % ± 0.3 μL

150 μL

± 1.0 % ± 1.5 μL

± 0.5 % ± 0.75 μL

300 μL

± 0.6 % ± 1.8 μL

± 0.3 % ± 0.9 μL

Opis dobara

Količina Jedinica
mere

PARTIJA 6
1.

PRECIZNA TEHNIČKA ELEKTRIČNA VAGA

1

Opseg merenja :0-2500g
Rezolucija: 0,01 g
Tip utikača: Tip C evropski
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kom

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН 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.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

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.

4.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
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,
Да је измирио доспеле порезе, дефинисане овом конкурсном
доприносе и друге јавне дажбине документацијом
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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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5.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл.
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)

Не захтева се

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ( ЧЛАН 76.ЗАКОНА)
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.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
- Да је понуђач овлашћени
дистрибутер и сервисер на
територији Републике Србије
(односи се на Партије: 1, 2, 3 и 5)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Ауторизација да је понуђач
овлашћени дистрибутер и сервисер
на територији Републике Србије

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, 2, 3. и
4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац 5. у поглављу VI 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 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 6. у поглављу VI ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
 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 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у
табеларном приказу под редним бројем 1, 1) финансијски капацитет и под
редним бројем 2, 1) пословни капацитет из чл. 76. ст. 2. ЗЈН, понуђач из групе
понуђача, доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5).
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 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у
табеларном приказу под редним бројем 1, 1) финансијски капацитет и под
редним бројем 2, 1) пословни капацитет из чл. 76. ст. 2. ЗЈН, понуђач из групе
понуђача, доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5).
 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 је пре доношења одлуке о додели уговора дужан 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 ће наручилац захтевати су:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) 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.
2) 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 уверењe
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
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр27-7/2020 10/45

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 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.
3) 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
 Понуђач је дужан да из додатних услова достави доказе
1. Технички капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу додатних услова:
– Доказ: Ауторизација да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер на
територији Републике Србије
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.
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.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Модел уговора
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ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ЈН број 27-7/2020

за

јавну

набавку

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) 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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 1
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок испоруке
Гарантни период (не краћи од 24 месеца)
Место и начин испоруке

ПАРТИЈА 2
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок испоруке
Гарантни период (не краћи од 24 месеца)
Место и начин испоруке
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ПАРТИЈА 3
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок испоруке
Гарантни период (не краћи од 24 месеца)
Место и начин испоруке

ПАРТИЈА 4
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок испоруке
Гарантни период (не краћи од 24 месеца)
Место и начин испоруке
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ПАРТИЈА 5
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок испоруке
Гарантни период (не краћи од 24 месеца)
Место и начин испоруке
ПАРТИЈА 6
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок испоруке
Гарантни период (не краћи од 24 месеца)
Место и начин испоруке
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Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити 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 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет ЈН

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1
ПАРТИЈА 1

2

3

4

5 (2x3)

6 (2x4)

ANALIZATOR ZA ZRNASTE KULTURE I BRAŠNO
KOJI RADI NA PRINCIPU MERENJA PROPUŠTENOG
BLISKOG INFRACRVENOG ZRAČENJA
Minimalni tehnički zahtevi
Hardverski zahtevi:
o
Infracrveni spektrofotometar
o
Način rada: merenje intenziteta propuštenog
zračenja (transmisije) (NIT)
o
Opseg talasnih dužina: 570 - 1100 nm
o
Optički sistem: skenirajući monohromator
o
Optički propusni opseg: 7 nm
o
Detektor: silicijumski
o
Uzorak: celo zrno, praškasti proizvodi
o
Dužina puta svetlosti: automatski varijabilna
širina merne ćelija 6 - 33 mm
o
Veličina uzorka celog zrna za merenje: 500 g
o
Napon: 220-240V, 50-60Hz
o
Temperatura uzorka i okoline ne utiču na rezultat
merenja; mogućnost merenja u opsegu temperatura od
-4 do +40 C.
o
Vreme analize: <60 sekundi za 10 poduzoraka
o
Zaštita sistema: zaštita od vlage i prašine
o
Povezivanje: minimum 2x USB port, Ethernet
Softverski zahtevi:
o
Uključen softver proizvođača
o
Program mora da obezbedi automatski prikaz
atipičnih vrednostii merenja (outliera)

1
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o
Analizator mora da ima mogućnost povezivanja
na program na mreži koji služi za daljinsko upravljanje
uređajem
Premne za upotrebu globalne kalibracije:
o
Kalibracije na bazi mreže veštačkih neurona
(engl. Artificial neural network, ANN)
o
Globalne kalibracije za sadržaj proteina i vlage u
pšenici i ječmu:
Razvijene na bazi ANN metode i zasnovane na
najmanje 10000 referentnih uzoraka iz različitih zemalja
Zadovoljavaju zahteve standarda SRPS EN
15948:2015
o
Globalne kalibracije razvijene na bazi ANN
(Artificial neural network) metodologije:
Pšenica I – Sadržaj proteina i vlage
Pšenica II – Sadržaj proteina, vlage, skroba i
vlažnog glutena, Sedimentaciona vrednost po Zeleny-ju
Ječam I – Sadržaj proteina i vlage
Kukuruz – Sadržaj masti, proteina, vlage i skroba
Durum pšenica – Sadržaj proteina i vlage
Uljana Repica – Sadržaj masti i vlage
Ovas II – Sadržaj proteina i vlage
Stočni Grašak II – Sadržaj proteina i vlage
Raž II – Sadržaj proteina i vlage
Triticale II – Sadržaj proteina i vlage
Soja - Sadržaj masti, proteina i vlage
Sirak – Sadržaj vlage
Pšenično brašno - Sadržaj vlage, proteina,
pepela i vlažnog glutena, moć upijanja vode
Brašno durum pšenice - Sadržaj pepela, vlage i
proteina
Raženo i mešano brašno - Sadržaj pepela, vlage i
proteina
Prekrupa: Sadržaj pepela, vlage i proteina
Seme suncokreta - Sadržaj masti i vlage
Pouzdanost rezultata:
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Analizator mora da ima tipsko uverenje za
vlagomer izdato od strane Direkcije za mere i dragocene
metale Republike Srbije
Validacioni protokol sa poglavljima IQ, OQ, PQ i
MP za analizator. Dobavljač mora ovo da dokaže
kopijom dokumentacije validacionih protokola.
Mogućnost izvršenja validacije analizatora na zahtev
kupca pre plaćanja uređaja.
Drugi obavezni zahtevi:
Dodatni moduli za nadogradnju analizatora:
o
Dodatak za merenje kvalitetnih pokazatelja
brašna i krupice
o
Posude za uzorke brašna 4.5/3 mm
o
Posude za uzorke mlevenog suncokreta 2/1.5
mm
o
Dodatak za merenje hektolitarske mase
Autorizacija proizvođača za prodaju i instalaciju
opreme na teritoriji Republike Srbije
Servis u Republici Srbiji autorizovan od strane
proizvođača
Reference: Najmanje pet (5) prethodno
instaliranih uređaja ovog tipa u Republici Srbiji

УКУПНО:
ПАРТИЈА 2
LABORATORIJSKI MLIN ZA ŽITARICE I ULJARICE

1

Potrebne specifikacije:
1.
Laboratorijski mlin treba da bude pogodan za
suvo mlevenje tvrdih ali i krhkih materijala, bez
stvaranja prašine i gubitaka, za sve vrste semenki,
uključujući i seme sa visokim sadržajem masti, ulja i
vlakana bez mogućnosti gubitka vlage uzorka.
2.
Kapacitet komore za mlevenje od najmanje 100
ml ili ekvivalent, sa fiksnom brzinom od najmanje 15
000 o/min ili ekvivalentno.
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3.
Finoća uzoraka za mlevenje treba da zavisi od
vremena trajanja operacije mlevenja
4.
Posedovanje komore za mlevenje koja se lako
uklanja i koja se može hladiti uz pomoć vode ili suvog
leda
5.
Posedovanje komore za mlevenje koja se može
lako ukloniti i očistiti
6.
Sečiva noža u komori i komora za mlevenje
izrađeni od nerđajućeg čelika sa mogućnošću zamene
nakon oštećenja
7.
Ugrađena kontrola tajmera i sigurnosne
karakteristike
8.
Jačina: 200-240 V
9.
Frekvencija: 50-60 Hz

УКУПНО:
ПАРТИЈА 3
LABORATORIJSKI MLIN

1

Potrebne specifikacije:
1.
Laboratorijski mlin treba da poseduje diskove i
da bude pogodan za pripremu uzoraka u kojima će se
ispitivati sadržaj vlage u zrnu, peletama i drugim
uzorcima sa niskim sadržajem masti (<20%), bez
gubitaka
2.
Kapacitet za mlevenje velikih uzoraka čime se
minimizira greška u uzorkovanju heterogenih materijala
3.
Brzina mlevenja uzoraka treba da bude velika sa
minimalnim razvojem toplote
4.
Kapacitet od 10 - 250 g uzorka, minimum 50 g
uzorka za 10-15 sekundi
5.
Praktično prikupljane uzorka u posudama do 500
ml
6.
Lako podesiva postavka diskova sa srednjim
tipom ojačanih čeličnih diskova
7.
Metalna konstrukcija mlina
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8.
Posedovanje jednokrutnih vrata u cilju
jednostavnog pristupa komori za mlevenje i njenog
brzog i jednostavnog čišćenja.
Jačina: 115 ili 230 V, Frekvencija: 50-60 Hz

УКУПНО:
ПАРТИЈА 4
1

DIGITALNA BIRETA zapremine 50ml
Tehničke karakteristike
 Opseg merenja 0-50ml, sa podelom 0,01ml
 Potrebno je da poseduje LCD ekran, titracioni I
recilkulacioni ventil
 PRECIZNOST treba da odgovara standardu DIN
EN ISO 385 staklenih bireta (preciznost A klase)
 TAČNOST 0,06%,(30µl),KOEFICIJENT
VARIJACIJE (CV) 0,02% (10µl)
 Pogodna za rad sa srebro-nitratom
U kompletu sa:
 teleskopskom cevi dužine 170-330mm,
 recilkulacionom cevi,
 2 baterije (AAA/UM4/LR03),
 3 PP adaptera za boce (GL 45/32,GL45/S40,GL
32/NS29/32),
 2 zatamnjena kontrolna prozora,
 graduisanom tamnom bocom sa navojem
zapremine 2000ml

УКУПНО:
ПАРТИЈА 5
8

MIKROPIPETE
Mikropipeta, maksimalna zapremina
10000 µl, varijabilna
Mikropipeta, maksimalna zapremina 5000

1
kom
1
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µl, varijabilna

kom

Mikropipeta, maksimalna zapremina 1000
µl, varijabilna
Mikropipeta, višekanalna (8 mesta)
zapremine (8 mesta) od:
30-300 µl varijabilna
Mikropipeta, maksimalna zapremina 200
µl, varijabilna
Mikropipeta, maksimalna zapremina 100
µl, varijabilna

1
kom
1
kom
2
kom
2
kom

Tehničke karakteristike research plus automatskih
pipeta:
- varijabilne automatske pipete : 10-100 μL , 20-200
μL, 100-1000 μL, 0,5-5 mL, 1-10 mL i 8-kanalna 30300 μL
- automatske pipete su cele autoklavibilne
- pipete su lagane, napravljene od organskog polimera
- pipete su izradjene od hemijski rezistentnih materijala
- zapreminski displej sa 4 cifre
- sekundarni displej za kalibriciju i podešavanje
preciznog pipetiranja različitih tečnosti u
različitim spoljašnjim uslovima, tj. mogućnost
pipetiranja tečnosti različitog viskoziteta
- Svaka pipeta poseduje ugradjeni RFID čip koji je
kompatibilan sa softverom za sledivost podataka o
korišćenju pipete.
- uz svaku varijabilnu pipetu isporučuje se i box sa
odgovarajućih 96 nastavaka (osim kod zapremine 0,55ml i 1-10mL - isporucjuje se sa kesom odgovarajućih
nastavaka )
- servis obezbeđen u garantnom i vangarantnom roku i
fabrički kalibracioni sertifikat uz svaku pipetu
- 3 godine garancije
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Zapremin Zapremin Relativn Apsolutn
a
a
ski opseg
a

sistema Sistemat
tska
ska
greška greška

Relativn Apsolutna
a
slučajna
slučajna greška
greška

10 μL

± 3.0
%

± 0.3
μL

± 1.0
%

± 0.1 μL

50 μL

± 1.0
%

± 0.5
μL

± 0.3
%

± 0.15
μL

100 μL

± 0.8
%

± 0.8
μL

± 0.2
%

± 0.2 μL

20 μL

± 2.5
%

± 0.5 μL ± 0.7
%

± 0.14 μL

100 μL

± 1.0
%

± 1.0 μL ± 0.3
%

± 0.3 μL

200 μL

± 0.6
%

± 1.2 μL ± 0.2
%

± 0.4 μL

100 μL

± 3.0
%

± 3.0 μL ± 0.6
%

± 0.6 μL

100-1000 500 μL
μL

± 1.0
%

± 5.0 μL ± 0.2
%

± 1.0 μL

1.000 μL

± 0.6
%

± 6.0 μL ± 0.2
%

± 2.0 μL

0.5 ml

± 2.4
%

± 0.012
ml

± 0.6
%

± 0.003
ml

500-5000 2.5 ml
μL

± 1.2
%

± 0.03
ml

± 0.25
%

± 0.006
ml

5 ml

± 0.6
%

± 0.03
ml

± 0.15
%

± 0.008
ml

1 ml

± 3.0
%

± 0.03
ml

± 0.6
%

± 0.006
ml

1 -10 mL 5 ml

± 0.8
%

± 0.04
ml

± 0.2
%

± 0.001
ml

± 0.6

± 0.06

± 0.15

± 0.015

10-100
μL

20-200 μL

10 ml
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30-300 μL
8-kanala

%

ml

%

ml

30 μL

± 3.0
%

± 0.9 μL ± 1.0
%

± 0.3 μL

150 μL

± 1.0
%

± 1.5 μL ± 0.5
%

± 0.75 μL

300 μL

± 0.6
%

± 1.8 μL ± 0.3
%

± 0.9 μL

ПАРТИЈА 6
PRECIZNA TEHNIČKA ELEKTRIČNA VAGA

1

Opseg merenja :0-2500g
Rezolucija: 0,01 g
Tip utikača: Tip C evropski

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, бр 27-7/2020 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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 5)
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
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, број 27-7/2020,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) 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);
3) 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);
4) 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);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, 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 6)
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
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, број 27-7/2020,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач 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);
3) 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);
4) 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:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
Закључен између:
1. Научног института за прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара
1, Нови Сад кога заступа Директор др Марија Бодрожа Соларов (у
даљем тексту: Наручилац),
и
2. ..............................................................................са седиштем у
.........................................., улица ...................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив
банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1__________________________________________________ из
________________________, (навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2__________________________________________________
из
________________________, (навести пословно име из извода АПР) ул.
____________________________________________________
бр____,
и
2.3__________________________________________________
из
________________________, (навести пословно име из извода АПР) ул.
____________________________________________________ бр____, и (у даљем
тексту: Добављач), а коју заступа_______________________.
(навести име и
презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:______ од ______ 2018.
године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да
заједнички пуномоћник групе понуђача буде ___________________ директор
________________________ (навести име и презиме) (навести скраћено
пословно име из АПР) из _________________, ул. ______________ бр. ______
који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне
јавне набавке. Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено
солидарно Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_______________________________ (навести део предмета који ће извршити
подизвођач)
поверио
подизвођачу
________________________
(навести
пословно
име
подизвођача)
из
__________________,
ул.__________________________________________, бр._____, а што чини
_______% од укупне уговорене вредности.
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За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара
Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из
става 1. / и 2 / ове тачке.

Члан 1.
Предмет Уговора је испорука опреме, дефинисаних и описаних
спецификацијом из Конкурсне документације предметног поступка јавне
набавке понуде број: ______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а
по партији број 1 са ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука опреме, дефинисаних и описаних
спецификацијом из Конкурсне документације предметног поступка јавне
набавке понуде број: ______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а
по партији број 2 са ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука опреме, дефинисаних и описаних
спецификацијом из Конкурсне документације предметног поступка јавне
набавке понуде број: ______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а
по партији број 3 са ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука опреме, дефинисаних и описаних
спецификацијом из Конкурсне документације предметног поступка јавне
набавке понуде број: ______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а
по партији број 4 са ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука опреме, дефинисаних и описаних
спецификацијом из Конкурсне документације предметног поступка јавне
набавке понуде број: ______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а
по партији број 5 са ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука опреме, дефинисаних и описаних
спецификацијом из Конкурсне документације предметног поступка јавне
набавке понуде број: ______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а
по партији број 6 са ценом _____________без ПДВ-а.
Члан 2.
Цене опреме које су предмет овог уговора и које су прихваћене по понуди
Понуђача/Добављача непроменљиве су у периоду важности овог уговора,
без обзира на време извршења и друге околности које утичу на
формирање цена предметне опреме.
Ценe из става 1. овог члана подразумева обрачун свих трошкова на
паритету FCO испоручено или инсталирано код Наручиоца у Новом Саду,
Булевар цара Лазара 1.
Рок испоруке је у складу са понудом Добављача _______ дана од дана
пријема потврде поруџбенице од стране Наручиоца.
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испоруке опреме и
потписивања записника о примопредаји опреме.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун Добављача, по
цени из понуде у року и на начин дефинисан чланом 2. овог уговора.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр27-7/2020 33/45

У случају прекорачења рока из члана 2. став 4 овог Уговора, Наручилац
дугује добављачу и износ законске затезне камате.
Члан 4.
Добављач се обавезује да обавезу из члана 1. овог уговора изврши у
складу са законом, правилима струке, техничким прописима и
стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације,
техничког описа и техничких карактеристика и других услова из Конкурсне
документације.
Добављач ће вршити испоруку опреме након пријема потврде поруџбенице
од стране Наручиоца.
Добављач ће опрему која је предмет овог уговора испоручити у року од
____ дана од дана пријема потврде поруџбенице од стране Наручиоца.
Ако испоручена опрема коју је добављач испоручио наручиоцу, не
одговарају неком од елемената садржаним у Конкурсној документацији и
прихваћеној понуди, добављач одговара по законским одредбама о
одгворности за неиспуњење обавезе.
За свако непридржавање обавеза из прихваћене понуде, од стране
добављача, наручилац има право на једнострани раскид уговора.
Наручилац када раскида уговор, из разлога наведених у ставу 3. овог
члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити
добављачу у писменој форми.
Члан 5.
Добављач гарантује за квалитет испоручене опреме и преузима све
законске обавезе које се односе на отклањање последица које настану
испоруком опреме и извршењем услуга неодговарајућег квалитета.
За испоручену опрему добављач даје гаранцију произвођача ________, а
која свакако не може бити краћа од 24 месеца, рачунајући од дана
обострано потписаног записника о пријему опреме.
Члан 6.
Ако добављач касни са испоруком опреме више од 3 дана од рока
одређеном у члану 2, став 3 Уговора, обавезан је да наручиоцу плати
уговорену казну у висини од 0,5% уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од
10% укупно уговорене цене.
Ако због закашњења са уговореним извршењем од стране добављача,
наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става
1. овог члана, наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду
штете, односно поред уговорене казне може захтевати и разлику до пуног
износа претрпљене штете.
Добављач је обавезан да наручииоцу надокнади штету која је настала
услед раскида Уговора, уколико је добављач одговоран за раскид уговора.
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 7.
На име обезбеђења за добро извршење уговора у складу са поглављем 15
конкурсне документације, Понуђач (добављач), је обавезан је да у
моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је редни број наведен у меничном
овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача
у
складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од
стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија
од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро
извршење посла.
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје до истека рока
важења Уговора.
Вредност средства обезбеђења за добро изврђење посла односно
отклањање недостатака у гарантном року утврђује се у износу који
одговара висини од 10% од укупне вредности уговора са обрачунатим
порезом на додату вредност.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа
на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор
са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив
Наручиоца.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора,
уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико споровои између наручиоца и добављача не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица
уговорних странa и важи годину дана од дана потписивања, односно до
реализације уговорених вредности из члана 2 овог Уговора.
Члан 10.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од
стране овлашћених лица уговорних страна.
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Члан 11.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе
Закон о облигационим односима.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака
страна задржава по 2 (два) примерка.
Добављач
Директор,
_____________________

Наручилац
Директор, др Марија Бодрожа Соларов
________________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О
САСТАВЉЕНА

ЈЕЗИКУ

НА

КОЈЕМ

ПОНУДА

МОРА

ДА

БУДЕ

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: Научни институт за прехрамбене технологије,
Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добара – лабораторијска опрема, број 27-7/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 25.06.2020. до 10,30 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, дана 25.06.2020. у 11:00 часова на адреси Булевар
цара Лазара 1, I спрат, соба 122, у присуству чланова Комисије за
предметну јавну набавку.
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. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да
буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним
словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Понуда мора да садржи:
1. Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери
печатом 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
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Образац Структуре цене са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде мора бити потписан од
стране овлашћеног лица понуђача (Ова Изјава није обавезна)
Образац изјаве о независној понуди Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у
поступку јавне набавке мале вредности, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. закона у
поступку јавне набавке мале вредности Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом
Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица
понуђача

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу,
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача
из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Ова набавка је обликована у 6 партијa.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Научни
институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, Булевар цара Лазара
1. са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – лабораторијска опрема,
број 27-7/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – лабораторијска опрема,
број 27-7/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – лабораторијска опрема,
број 27-7/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – лабораторијска
опрема, број 27-7/2020 - 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.
6. 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.
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. 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
који су наведени у Обрасцу 1 конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. 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. тач. 1) до 6) 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,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који
су наведени у Обрасцу 1 конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана од дана испостављања рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Наручилац захтева да понуђач даје гарантни рок за испоручену опрему,
који не може бити (у складу са гарантним роком произвођача опреме)
краћи од 24 месеца.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Наручилац захтева да понуђач благовремено изврши испоруку добара које
су предмет ове јавне набавке у свему у складу са понудом понуђача.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена 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.
У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.,
А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени
само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником изван
круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће
бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или
касније.
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне
податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин
нису доступни, као и пословне податке који су важећим прописима или
интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном
горњем углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО",
испод које се потписује овлашћено лице које је потписало понуду и свој
потпис оверава печатом. Ако се поверљивим сматра само поједини податак
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у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвеном бојом. У истом
реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана реч:
"ПОВЕРЉИВО", уз потпис овлашћеног лица и оверу печатом.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним
условима, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку
поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени
представник изнад ознаке поверљивости написати реч: "ОПОЗИВ",
уписати датум и време и потписати се.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail fins@fins.uns.ac.rs, или факсом на
број 021-450-725 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију 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,
ЈНМВ бр 27-7/2020.
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.
14. 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).
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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.
15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Најповољнији Понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци
(добављач), обавезан је да у момненту потписивања уговора као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је редни број наведен у меничном
овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача
у
складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од
стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија
од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро
извршење посла.
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје до истека рока
важења Уговора.
Вредност средства обезбеђења за добро изврђење посла односно
отклањање недостатака у гарантном року утврђује се у износу који
одговара висини од 10% од укупне вредности уговора са обрачунатим
порезом на додату вредност.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном орку, уговор не ступа
на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор
са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив
Наручиоца.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
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Избор најповољније понуде
„Најнижа понуђена цена“.

ће

се

извршити

применом

критеријума

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исте понуђене услове, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
гарантни рок, а ако је гарантни рок исти изабраће се најповољнији
понуђач путем жреба.
18. ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА

ОБАВЕЗА

КОЈЕ

ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ

ВАЖЕЋИХ

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail fins@fins.uns.ac.rs, факсом на
број 021-450-725 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
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начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив
на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком
набавке на коју се односи (ЈН 27-7/2020), корисник: Буџет Републике
Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
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.
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