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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку Т 06/17 

Измена се односи на Прилог 9, Партија 6. ставка 1 

 

 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 
Предмет јавне набавке је обликован у партијама и то: 

 

 
 

Partija Šifra Naziv partije 

1.  33696200 LA41 Mini Vidas testovi 

2.  24300000 LA21 Gotove razlivene hranljive podloge   

3.  24300000 LA21 Dehidrisane hranljive podloge po Standardu SRPS EN ISO 

22964:2017 - Otkrivanje Cronobacter spp. 

4.  24300000 LA21 Dehidrisane hranljive podloge po Standardu SRPS EN ISO 

6579-1:2017 - Određivanje broja i serotipizacija Salmonella 

5.  33695000 LA21 Mikrobiološki testovi – Gener Box     

6.  33695000 LA21 Mikrobiološki testovi - imunohromatografski esej    

7.  33695000 LA21 Komercijalni identifikacioni testovi – sistemi     

8.  33695000 LA21 Aglutinacioni testovi      

9.  33140000CA55 Sterilne kese za homogenizaciju uzoraka    

10.  33140000CA55 Sterilne posude za uzorke   

11.  33140000CA55 Sterilni komplet za bris pojedinačno pakovanje   

12.  33140000CA55 Sterilni komplet za bris (sa zahtevom)     

13.  33140000CA55 Sterilne petri ploče     

14.  33140000CA55 Sterilne eze       

15.  33141000 Sanitetski materijal       

16.  24300000 LA21 Test kitovi za ELISA aparat  

17.  24300000 LA21 QuEChERSI ZA GC I GCMS 

18.  24300000 LA21 Standardne supstance-pesticidi    

19.  33793000 Stakleno i porcelansko posuđe   
 

 

 

 

Рок за подношење понуда: закључно са 28.11.2017. године, до 11.00 часова. 

 

Датум отварања понуда: 28.11.2017. године, у 11.15 часова. 

 

 

 

 02.11.2017. године  
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Т 06/17 

 

 

 

1. Прилог 1 - Упутство понуђачима како да сачине понуду и критеријум за оцену 

2. Прилог 2 – Услови за учешће у поступку јавних набавки  

3. Прилог 3 – Доказивање испуњености обавезних услова 

4. Прилог 4 – Изјава о поштовању законских обавеза и непостојању забране обављања 

делатности 

5. Прилог 5 – Изјава о независној понуди понуђача 

6. Прилог 6 – Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН    

7. Прилог 7 - Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачке 1-4. ЗЈН   

8. Прилог 8 – Понуда 

9. Прилог 9 – Спецификација добара са структуром цена  

10. Прилог 10 – Модел Уговора 

11. Прилог 11 – Трошкови припремања понуде 
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Прилог 1. 

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

У складу са чланом 61. Законом о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” 

бр. 86/2015), Комисија за спровођење поступка доноси следеће упутство: 

 

Понуде се достављају искључиво у писаном облику, на српском језику. Изузетак су 

уверења о квалитету и техничке карактеристике понуђених добара које могу бити на енглеском 

језику. Понуде се достављају у затвореној коверти, на којој су на предњој страни написан текст:” 

понуда-не отварај”, назив и број јавне набавке и број партије за коју се подноси понуда, а на 

полеђини назив, контакт телефон и адреса понуђача. 

Понуђач попуњава сва празна места у достављеним обрасцима, као и сва остала места у 

уговорним документима. Попуњавање се врши јасним штампаним словима (хемијском оловком 

или мастилом) или у електронској форми и оверава потписом и печатом. Уколико понуђач начини 

грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке 

парафира и овери печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, као и потписана и оверена 

печатом понуђача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. 

 Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.  

 Све ставке у оквиру једне партије морају бити понуђене и мора бити исказана цена за сваку 

понуђену партију. 

 Након отварања понуда и комисијског прегледа, све одговарајуће и прихватљиве понуде се 

бодују према дефинисаном критеријуму. 

 Цена добара у понуди мора бити наведена у динарима и у себи мора садржавати трошкове  

царине, осигурања и евентуалних попуста који морају бити урачунати у коначну цену. Понуђач је 

дужан исказати цену по јединици мере и укупно за сваку партију, без пореза на додату вредност. 

 

Понуда мора да садржи следеће:  

1. Доказе о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама – Прилог 3.  

2. Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог 4 – Изјава о поштовању законских обавеза и 

непостојању забране обављања делатности 

3. Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог 5 – Изјава о испуњавању услова из члана 75. 

Закона о јавним набавкама о независној понуди понуђача 

4. Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог 6 – Изјава подизвођача о испуњавању услова из 

члана 75. ЗЈН 

5. Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог 7 – Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 

1. тачке 1-4. ЗЈН 

6. Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог 8 – Понуда  

7. Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог 9 – Спецификација добара са структуром цена 

8. Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог 10 – Модел Уговора   

9. Трошкови припремања понуде – Прилог 11 
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•  Ако је у понуди изражена неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 

92. Закона о јавним набавкама. 
 

• Понуђач или заинтересовано лице може у писаном облику и путем е-маила да тражи 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре 

истека рока за предају понуда, уз напомену да није дозвољено тражити додатне 

информације и појашњења телефоном. Уколико понуђач пошаље захтев за додатним 

информацијама или објашњењима након истека радног времена Наручиоца, тј. након 15 

часова, примљени захтев ће се евидентирати код Наручиоца првог наредног радног дана. 

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговорити заинтересованом 

лицу/понуђачу путем објаве на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

• Уколико се укаже потреба да наручилац измени или допуни конкурсну документацију, 

поступиће по члану 63. Закона о јавним набавкама.  
 

• Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

 

• Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, могу се доставити у 

неовереним копијама. Уколико се појави потреба, наручилац ће тражити на увид оригинал 

или оверену копију.  

• Понуђач није дужан да доставља доказе из члана 75. Закона о јавним набавкама, који су 

јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Лице уписано у регистар 

понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних 

услова (члан 79. став 5. ЗЈН). 

 

• Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

• Понуђачима је дозвољено да се удружују ради заједничког подношења понуде или са 

подизвођачем, с тим да ће у свему поступити према одредбама Закона о јавним набавкама, 

попуњавањем и по потреби умножавањем достављених образаца.  

 

• Уколико понуђач наступа са подизвођачем или са заједничком понудом, треба да поступи 

по члану 80. и члану 81. Закона о јавним набавкама. У својој понуди треба да наведе 

податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу. 

У заједничкој понуди треба навести да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као 

и податке о обавезној садржини тог споразума. 

 

• Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

• Понуђач/добављач дужан је да без одлагање 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 може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да изврши и увид код понуђача 

односно његовог подизвођача. 

 

• Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у 

складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

 

• Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке (члан 64. ЗЈН). 
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• Наручилац ће у року од 15 дана, од јавног отварања понуда, а на основу Извештаја 

комисије, донети Одлуку о додели уговора. Уговор са најповољнијим понуђачима ће се 

закључити у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права, а у складу са чланом 149. ЗЈН. Одлука о додели уговора објавиће се на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења. 

 

• Наручилац ће у року од 5 дана од дана закључења уговора објавити обавештење о 

закљученом уговору на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   

 

• Наручилац ће одбити понуду ако:  

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

• Понуђач има право да изврши увид у документацију у спроведеном поступку јавне набавке 

након доношења одлуке о додели уговора (члан 110 ЗЈН). 

 

• Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа (члан 79. став 5. ЗЈН). 

 

Заштита права 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и 

који је претрпео или би могао да претрпи штету због одступања наручиоца противно одредбама 

Закона.  

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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 

није отклонио.  

 

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

набавке ако су подносиоцу захтева били и могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права 

у складу са одредбама члана 150 ЗЈН на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

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. ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту 

права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње наручиоца, 

односно у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15).   
 

Уколико заинтересовани лице упути захтев за заштиту права путем електронске поште радним 

раном у току трајања радног времена наручиоца од 07.00-15.00 часова, примљени захтев ће се 

евидентирати са датумом када је и примљен. Уколико заинтересовано лице упути захтев за 

заштиту права путем електронске поште радним даном након истека времена наручиоца, тј. након 

15.00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца првог наредног радног дана. 
 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

у износу од 120.000,00 динара, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, на жиро 

рачун број: 840-30678845-06; шифра плаћања 153 или 253; позив на број: подаци о броју или 

ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: такса за ЗЗП, назив 

наручиоца, број или ознака јавне набавке; корисник: буџет Републике Србије.  

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 године у 

поступку јавне набавке:  

1. поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН 

2. учинио повреду конкуренције  

3. доставио неистините податке у понуди 

4. без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор 

додељен 

5. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњаво 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке за период од претходне три године.  

 

Доказ може бити:  

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза 

3. исправа о наплаћеној уговорној казни 

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 

5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи 

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи односно чланови групе понуђача 

7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама 

 

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1 овог члана који се односи на поступак 

који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке 

истоврстан.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ СВАКЕ ПАРТИЈЕ ИЗ ПОНУДЕ БИЋЕ СЛЕДЕЋИ: 

 

▪ ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДО 60 БОДОВА - Код овог критеријума, упоређиваће се укупна 

цена партије, међу појединачним понудама. Највећи могући број добијених бодова код 

овог критеријума је 60 бодова. Понуда са најнижом укупном ценом партије из понуде Ц 

минимум, добија максимални број бодова, тј. 60 бодова. Број бодова за укупну цену из 

понуде, тј. осталих понуда, израчунава се према формули:  

    60 Ц мин. 

БЦ=    

       Ц 

▪ КВАЛИТЕТ ДОБАРА ДО 30 БОДОВА - Код овог критеријума ће се оцењивати 

квалитет добара који се састоји из следећих елемената:  

достава уверења о квалитету производа - до 30 бодова 

1) достављено уверење о квалитету - 30 бодова, 

2) није достављено уверење о квалитету - 0 бодова  

Уверење о квалитету подразумева физичко-хемијске карактеристике, техничке 

карактеристике, састав, класе постојаности и остале паметре које доказују квалитет 

производа. Уверење о квалитету мора да поседује свака ставка унутар једне партије и 

мора да буде у складу са захтевом квалитета из Прилога 8.  

Уколико понуђач не достави уверења о квалитету за све ставке унутар партије, та 

партија неће добити бодове за квалитет. Ако се достави јединствено уверење за групу 

производа, потребно је назначити све ставке у партији на које се уверење односи. 

 

▪ РОК ИСПОРУКЕ ДО 5 БОДОВА - Код овог критеријума ће се оцењивати рок 

испоруке - 5 бодова  

1) испорука  5 дана од дана поруџбине - 5 бодова,  

2) одложена испорука више од 5 дана од дана поруџбине - 0 бодова. 
      

У Прилог 9 уписује се број дана потребних од дана поруџбине до дана испоруке добара.  
 

▪ УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ДО 5 БОДОВА - Код овог критеријума ће се оцењивати рок 

плаћања - до 5 бодова  

Максимални број бодова за услове плаћања Буп израчунава се на следећи начин 
 

Буп= 

5 x понуђени рок плаћања (број дана) 

најдужи понуђени рок плаћања (број 

дана) 

Напомена: Најдужи понуђени рок плаћања може бити 90 дана. 

Укупан број бодова за понуђену партију је збир бодова за понуђену цену партије, 

квалитет, рок испоруке и услове плаћања. 

Ако понуђач нуди добра домаћег порекла, треба да достави потврду коју издаје 

Привредна комора Србије, Правилник о начину доказивања испуњености услова да су 

понуђена добра домаћег порекла ("Сл. гласник РС" бр. 33/2013). 

Уз достављену потврду, наручилац ће поступити у складу са чланом 86. Закона о 

јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Ако су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума одређених у 

члану 85. овог Закона, наручилац даје предност понудама које не могу бити одбијене на 

основу члана 125. овог Закона. 

Ако две или више понуда имају једнаки број пондера, наручилац ће од понуђача 

тражити листу купаца добара која су предмет јавне набавке за период 2016. и 2017. години.  

Понуђач који има највише купаца у том периоду, имаће предност. 
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Једнаким понудама, у смислу става 1. овог члана, у погледу цене, сматрају се понуде у 

којима разлика у цени није већа од 3%. Наручилац неће дати предност понуди у складу са 

ставом 1. овог члана, ако би избор такве понуде обавезивао наручиоца да набавља производ 

са техничким својствима другачијим од постојећих производа. 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ЦЕНА 
 

 

 Понуђач попуњава прилог 9. Спецификацију добара са структуром цена на тај начин 

да попуњава сва празна поља у партијама за које доставља понуду.  

 

У колони “рок испоруке” уписује број дана потребних за испоруку добара од дана 

писмене или усмене поруџбе. 

 

У партијама 3 и 4  је назначен тражени састав једне литре готове хранљиве подлоге. 

Неки произвођачи праве дехидриране подлоге тако да његово јединично паковање садржи 

све потребне састојке за тражени састав у једној литри. Неки произвођачи праве дехидриране 

хранљиве подлоге тако да уз дехидрирану подлогу треба додати одређену количину једног 

или више суплемената како би се добио тражени састав у једној литри. 

 

Понуђач је у обавези  да на свом меморандуму наведе број партије, редни број и назив 

хранљиве подлоге за коју су потребни суплементи. Коначна цена која се исказује у празној 

колони прилога 9. треба да садржи: 

 

- јединичну цену дехидриране подлоге (500 гр) 

- јединичну цену сваког суплемента који се додаје у подлогу 

- количину суплемената која је потребна за јединично паковање хранљиве 

подлоге 
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Прилог 2. 

 

 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 

 

На основу члана 75. и 76.  Законом о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 

14/15 и 68/15)  и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник 

Републике Србије” бр. 86/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке доноси 

следеће: 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

Право на учешће у поступку има понуђач:  

1. који је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. који 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; 

3. који је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4. који има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

5. који поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

Право на учешће у поступку има понуђач:  

1. који поседује Стандард ISO 9001:2008 

2. који нуди добра произвођача који поседује стандард ISO 9001:2008 

3. који достави доказ о кадровском капацитету  

4. који достави доказ о властитом или изнајмљеном складишном простору прикладном 

за тражена добра 
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Прилог 3. 

 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда. 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда (Основног суда и 

Вишег суда) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 

привредно друштво као и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

3. Потврда пореске управе Министарства финансија и привреде и Уверење локалне 

самоуправе  да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. 

4. Решење Агенције за лекове и медицинска средства за партије 1 до 15. 

5. Изјава понуђача о обавезама које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 
Напомене: 

▪ Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда 

▪ ЛИЦЕ УПИСАНО У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА НИЈЕ ДУЖНО ДА ПРИЛИКОМ 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА (Члан 78. 

ЗЈН) 

 

 

 

 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
 

1. Доставити копију важећег сертификата за Стандард ISO 9001:2008 за понуђача. 

2. Доставити копију важећег сертификата за Стандард ISO 9001:2008 за произвођаче 

чија добра нуди понуђач. 

3. Доставити Изјаву о кључном техничком особљу са посебним исказом запослених са 

ВСС, са ВШС и ССС на меморандуму понуђача. Понуђач мора да има минимално пет 

запослених радника од којих два радника са ВСС. 

4. На свом меморандуму доставити Изјаву о капацитету и квалитету магацинског 

простора (властитог или изнајмљеног) намењеног добрима који су предмет ове јавне 

набавке. 
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Прилог 4. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ЗАКОНСКИХ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ 

ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

У вези с понудом коју понуђач ___________________________________ из ______________, 

доставља по позиву наручиоца _____________________________ за подношење понуда за 

доделу јавне набавке добара _________________________ број __________, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

Да је _______________________________ из _______________, матични број _____________, 

при састављању ове понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

Датум: 

 

_______________________ 

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

______________________ 
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Прилог 5. 

 

 

 

 

 

 

 ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПОНУЂАЧА 

 

 

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), 

Понуђач ___________________________________________из________________________ 

адреса___________________________________матични број______________________, даје:  

 

И З Ј А В У   

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПОНУЂАЧА 

 

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

јавне набавке добара_____________________________________поднео независно, без 

договора с другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: 

 

_______________________ 

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

______________________ 
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Прилог 6. 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У   
 

 

Подизвођач_____________________________________________/навести назив подизвођача/ 

испуњава све услове из чл.75. ст.1. тач.1-4. Закона о јавним набавкама, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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). 

 

 

 

 

Место:_______________ 

 

Датум:_______________ 

 

 

М.П. 

 

Подизвођач: 

 

______________________ 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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Прилог 7. 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15),  

Понуђач _____________________________________________________________________ 

из _____________________________, матични број_________________________, даје следећу   

 

И З Ј А В У   

 

којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове из чл.75 ст.1. тач.1-4. Закона о јавним набавкама.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Датум: 

 

_______________________ 

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

______________________ 
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Прилог 8. 

 

Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

Адреса: _______________________________________________________________________ 

Телефон/Телефакс:______________________________________________________________  

Е-маил: _______________________________________________________________________ 

ПИБ: _________________________________________________________________________ 

Матични број: _________________________________________________________________ 

Текући рачун/банка: ____________________________________________________________ 

Директор или лице овлашћено за заступање: ________________________________________ 

Назив и шифра делатности:_______________________________________________________ 

На основу јавног позива од ________године објављеног на Порталу Управе за јавне набавке 

и сајту Завода за јавно здравље Суботица, достављамо 

П О Н У Д У 

 

бр. ___________ од ________________ године 

 

 

Partija Šifra Naziv partije 
Ukupna cena 

bez PDV 

1.  33696200 LA41 Mini Vidas testovi  
2.  24300000 LA21 Gotove razlivene hranljive podloge    
3.  24300000 LA21 Dehidrisane hranljive podloge po Standardu SRPS EN 

ISO 22964:2017 - Otkrivanje Cronobacter spp. 
 

4.  24300000 LA21 Dehidrisane hranljive podloge po Standardu SRPS EN 

ISO 6579-1:2017 - Određivanje broja i serotipizacija 

Salmonella 

 

5.  33695000 LA21 Mikrobiološki testovi – Gener Box      
6.  33695000 LA21 Mikrobiološki testovi - imunohromatografski esej     
7.  33695000 LA21 Komercijalni identifikacioni testovi – sistemi      
8.  33695000 LA21 Aglutinacioni testovi       
9.  33140000CA55 Sterilne kese za homogenizaciju uzoraka     
10.  33140000CA55 Sterilne posude za uzorke    
11.  33140000CA55 Sterilni komplet za bris pojedinačno pakovanje    
12.  33140000CA55 Sterilni komplet za bris (sa zahtevom)      
13.  33140000CA55 Sterilne petri ploče      
14.  33140000CA55 Sterilne eze        
15.  33141000 Sanitetski materijal        
16.  24300000 LA21 Test kitovi za ELISA aparat   
17.  24300000 LA21 QuEChERSI ZA GC I GCMS  
18.  24300000 LA21 Standardne supstance-pesticidi     
19.  33793000 Stakleno i porcelansko posuđe    

UKUPNO   
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1. Цене понуђених добара дате су у спецификацији Прилог број 9. која је саставни део ове 

понуде и исказане су без пореза на додату вредност и то посебно за сваку партију која се 

нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина) 

 

Укупна вредност понуде износи      динара и словима   

               

2. Место испоруке добара:  францо магацин купца.  

3. Рок плаћања: 

Плаћање се врши по испоруци добара у року од     дана од дана пријема 

фактуре. 

4. Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана).                

5. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом 

законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима 

постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације. 

6. Приликом сваке испоруке уговорених добара поштоват ће се одредбе важећег Закона о 

хемикалијама, који се односе на паковање, транспорт и пратећу документацију (уверење 

о квалитету, безбедносни лист). 

        

 

У поступку јавне набавке наступам:  

 

А) самостално  

 

Б) подносим заједничку понуду 

  

Ц) са подизвођачем 

  

(заокружити начин на који се подноси понуда)  

 

 

 

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује  

и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема  

овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

 

_________________________ 

 

 ПОНУЂАЧ 

 

_________________________ 

Печат и потпис 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса 

електронске 

поште: 

 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 

 

Број рачуна 

понуђача и банка: 

 

Назив делатности:  

Шифра 

делатности: 

 

  

  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса 

електронске 

поште: 

 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 

 

Број рачуна 

понуђача и банка: 

 

Назив делатности:  

Шифра 

делатности: 

 

  

 

  

 

 

 

 

Место и датум: 

 

_________________________ 

 

 ПОНУЂАЧ 

 

_________________________ 

Печат и потпис 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште:  

Адреса:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса 

електронске 

поште: 

 

ПИБ подизвођача:  

Матични број:  

Број рачуна и 

банка: 

 

Назив делатности:  

Шифра 

делатности: 

 

  

  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште:  

Адреса:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса 

електронске 

поште: 

 

ПИБ подизвођача:  

Матични број:  

Број рачуна и 

банка: 

 

Назив делатности:  

Шифра 

делатности: 

 

  

 

 

 

Проценат 

вредности набавке 

који ће вршити 

подизвођач: 

 

__________________________% 

(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

. 

Место и датум: 

 

_________________________ 

 

 ПОДИЗВОЂАЧ 

 

_________________________ 

Печат и потпис 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА 
 

Partija 1 - Mini Vidas testovi      

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  VIDAS CMV IGG, 60 TEST / 1 PAK pak 3     

2.  VIDAS CMV IGM, 30 TEST / 1 PAK pak 7     

3.  VIDAS FPSA, 30 TEST / 1 PAK pak 1     

4.  VIDAS FT3, 60 TEST / 1 PAK pak 3     

5.  VIDAS FT4, 60 TEST / 1 PAK pak 5     

6.  VIDAS H. PYLORI IGG, 30 TEST / 1 PAK pak 18     

7.  VIDAS LYME IGG, 60 TEST / 1 PAK pak 1     

8.  VIDAS LYME IGM, 60 TEST / 1 PAK pak 1     

9.  VIDAS QCT CONTROLTEST, 60 TEST / 1 PAK pak 2     

10.  VIDAS RUB IGG 2, 60 TEST / 1 PAK pak 3     

11.  VIDAS RUB IGM, 30 TEST / 1 PAK pak 7     

12.  VIDAS T3, 60 TEST / 1 PAK pak 1     

13.  VIDAS T4, 60 TEST / 1 PAK pak 1     

14.  VIDAS TOXO IGG, 60 TEST / 1 PAK pak 4     

15.  VIDAS TOXO IGM, 60 TEST / 1 PAK pak 4     

16.  VIDAS TPSA, 60 TEST / 1 PAK pak 3     

17.  VIDAS TSH, 60 TEST / 1 PAK pak 13     

18.  VIDAS PRINTER PAPIR  (5 KOM /PAK) pak 5     

19.  VIDAS EBV VCA/IGG pak 5     

20.  VIDAS EBV VCA/IGM pak 6     

21.  VIDAS EBV EBNA IGG pak 5     

22.  VIDAS HBSAG, ULTRA, 60 TEST / 1 PAK pak 4     

23.  VIDAS ANTI-HBS TOTAL QUICK, 60 TEST / 1 PAK pak 2     

24.  VIDAS HIV DUO ULTRA, 60 TEST / 1 PAK pak 4     

25.  VIDAS anti HCV pak 3     

26.  VIDAS ANTI TPO 30 tests pak 1     
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Partija 2. – Gotove razlivene hranljive podloge   

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  CAMPYLOSEL AGAR (20/1) pak 6     

2.  COLUMBIA AGAR SA 5% OVČIJE KRVI (20/1) pak 200     

3.  ČOKOLADNI AGAR (20/1) pak 24     

4.  
HROMOGENA PODLOGA ZA CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

(20/1) 
pak 1   

  

5.  
MUELLER-HINTON KRVNI AGAR SA KONJSKOM KRVI – 

PO EUCASTU (20/1)  
pak 1   

  

6.  SCHAEDLER PODLOGA SA 5% OVČIJE KRVI pak 5     

7.  TRIPTON SOJA AGAR (20/1) pak 1     

 

Partija 3. – Dehidrisane hranljive podloge po Standardu SRPS EN ISO 22964:2017 - Otkrivanje Cronobacter spp.    

R.br. Naziv 
Jed. 

pak. 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu 
Proizvođač Rok isporuke 

1.  

CRONOBACTER SELECTIVE BROTH (CSB) SA 

SUPLEMENTOM 

Enzymatic digest of animal tissues 10.0 g 

Meat extract 3.0 g 

Sodium chloride (NaCl) 5.0 g 

Bromocresol purple 0.04 g 

Sucrose (C12H22O11) 10.0 g 

Water 1000 ml 

Suplement: 

Vancomycin hydrochloride (CAS No 1404-93-9) 

500 g 1   

  

2.  

CHROMOGENIC CRONOBACTER ISOLATION (CCI) AGAR 

Tryptic digest of casein 7.0 g 

Yeast extract 3.0 g 

Sodium chloride (NaCl) 5.0 g 

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside 0.15 g 

Sodium desoxycholate (C24H39NaO4) 0.25 g 

Ammonium iron (III) citrate (C6H8O7 Fe NH3) 1 g 

Sodium thiosulfate (Na2S2O3) 1 g 

Agar 9.0 g to 18.1 g 

Water 1000 ml 

500 g 1   

  

Napomena: Količina suplementa mora odgovarati za 500 g dehidrisane podloge. 
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Partija 4. – Dehidrisane hranljive podloge po Standardu SRPS EN ISO 6579-1:2017 - Određivanje broja i serotipizacija Salmonella    

R.br. Naziv 
Jed. 

pak. 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu 
Proizvođač Rok isporuke 

1.  

SELENITE CYSTINE MEDIUM (SC) SA SUPLEMENTOM 

Peptone 5.0 g 

Lactose 4.0 g 

Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate (Na2HPO412H2O) 

10.0 g 

Sodium hydrogen selenite 4.0 g 

Water 1000 ml 

Suplement: 

L-Cystine solution 

500 g 1   

  

2.  

BISMUTH SULFITE AGAR (BS) 

Enzymatic digest of animal tissues 10.0 g 

Meat extract 5.0 g 

Dextrose 5.0 g 

Disodium hydrogen phosphate (anhydrous) (Na2HPO4) 4.0 g 

Ferros sulfate (anhydrous) 0.3 g 

Bismuth sulfite (indicator) 8.0 g 

Brilliant green 0.025 g 

Agar 20.0 g 

Water 1000 ml 

500 g 1   

  

Napomena: Količina suplementa mora odgovarati za 500 g dehidrisane podloge. 

 

 

Partija 5. – Mikrobiološki testovi – Gener Box     

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  GENERBOX  ANAER (10/1) pak 6     

2.  GENERBOX CO2 (10/1) pak 12     

3.  GENERBOX MICROAER (10/1) pak 10     
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Partija 6. – Mikrobiološki testovi - imunohromatografski esej    

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  H.PYLORI – IMUNOHROMATOGRAFSKI ESEJ   test 2250     

2.  
ROTA–ADENO VIRUS - IMUNOHROMATOGRAFSKI ESEJ 

(20/1) 
pak 3   

  

 

Partija 7. – Komercijalni identifikacioni testovi – sistemi     

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  
KOMERCIJALNI IDENTIFIKACIONI SISTEM ZA LISTERIA 

MONOCITOGENES „API“ ili „ODGOVARAJUĆI“ 
pak 1   

  

2.  
KOMERCIJALNI IDENTIFIKACIONI SISTEM ZA GRAM 

POZITIVNE BAKTERIJE, „API“ ili „ODGOVARAJUĆI“ 
pak 1   

  

3.  
KOMERCIJALNI IDENTIFIKACIONI SISTEM ZA GRAM 

NEGATIVNE BAKTERIJE 
pak 1   

  

4.  

KOMERCIJALNI IDENTIFIKACIONI SISTEM ZA KVASNICE 

SA  TESTOM OSETLJIVOSTI NA ANTIMIKOTIKE, „API“ ili 

„ODGOVARAJUĆI“ 

pak 1   

  

 

Partija 8. – Aglutinacioni testovi      

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  ASO SLYDEX (100/1) pak 3     

2.  RPR SLIDE TEST  (50/1) pak 3     

3.  TPHA  (50/1) pak 2     

 

 

Partija 9. – Sterilne kese za homogenizaciju uzoraka    

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  BAG FILTER KESE 400 ml (pak 250 kom) pak 2     

2.  BAG PAGE PLUS KESE 400 ml (pak 250 kom) pak 2     
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Partija 10. – Sterilne posude za uzorke   

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  
POSUDA ZA FECES SA KAŠIKOM I POKLOPCEM 

STERILNA 
kom 5000   

  

2.  URIN ČAŠA SA POKLOPCEM - 75 ml STERILNA kom 1500     

 

Partija 11. – Sterilni komplet za bris pojedinačno pakovanje   

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  KOMPLET ZA BRIS 12 ml-STERILAN (Pojed.pak.) kom 30000     

 

Partija 12. – Sterilni komplet za bris (sa zahtevom)     

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  

KOMPLET ZA BRIS SA ALUMINIJUMSKIM ŠTAPIĆEM I 

VRHOM OD VISKOZNIH VLAKANA, STERILAN, SA 

NALEPLJENIM POLJEM ZA PISANJE 

kom 2000   

  

2.  
KOMPLET ZA BRIS SA DRVENIM ŠTAPIĆEM, STERILAN, 

SA NALEPLJENIM POLJEM ZA PISANJE 
kom 4000   

  

 

Partija 13. – Sterilne petri ploče     

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  STERILNE PETRI PLOČE Ø 90 kom 20000     

 

Partija 14. – Sterilne eze       

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  PLASTIČNE STERILNE EZE 1 µl kom 30000     
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Partija 15. – Sanitetski materijal       

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  PAPIRNA VATA 1 kg kom 100     

2.  SANITETSKA VATA 1 kg kom 30     

 

 

Partija 16. – TEST KITOVI ZA ELISA APARAT  

 

R.br. Naziv 
Jed. 

pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  

ELISA TEST KIT ZA GLUTEN koji sadrži: mikrotitracionu ploču 

od 96 mesta, gotove standardne rastvore gliadina 50-25-12,5-6,5-

3,12 ng/ml, negativnu kontrolu, anti-gliadin, secalin i hordein Mab-

peroksidaza konjugat, ekstrakcioni pufer, rastvor za ispiranje, 

rastvarač, substrat (TMB), stop rastvor 

očitavanje se vrši na 450 nm talasne dužine 

pak 1 

  

  

2.  

ELISA TEST KIT ZA AFLATOKSIN M1 koji sadrži: 

mikrotitracionu ploču od 96 mesta, aflatoksin HRPO, standardne 

rastvore aflatoksina M1 80-40-20-10-5-0 pg/ml, standard 

aflatoksina M1 1000pg/ml, tri vrste pufera (za rastvaranje, za 

rastvaranje uzoraka, za ispiranje), TMB substrat, stop rastvor 

očitavanje se vrši na 450 nm talasne dužine 

pak 2 

  

  

3.  

ELISA TEST KIT ZA ODREĐIVANJE SADRŽAJA 

ZEARALENONA koji sadrži: mikrotitracionu ploču od 96 mesta, 

konjugat, antitelo, zero standard, standardne rastvore zearalenona 

0.125 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 5.0 - 10.0 ng/ml, standard zearalenona 100 

ng/ml, dve vrste pufera (za rastvaranje i za ispiranje), substrat, stop 

rastvor. Očitavanje se vrši na 450 nm talasne dužine. 

pak 1 
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Partija 17. – QuEChERSI ZA GC I GCMS              

R.br. 
Naziv 

(navedene potrebne količine su izražene u pakovanjima) 
Jed. pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  
Dispersive SPE Clean-Up 15 ml tubes, Lipid dSPE, EN w/CH 

(QuEChERS) 50 kom / pak Agilent Cat.No:5982-1010 EMR 
pak 2 

    

2.  
Dispersive SPE Clean-Up 15 ml tubes, Lipid Final Polish, EN w/CH 

(QuEChERS) 50 kom / pak Agilent Cat.No:5982-0101 EMR 

pak 
2 

    

3.  
MgSO4 Polish Pouch, Agilent Technologies Part No: 5982-0102 

Opis: QuEChERS disperzione SPE kivete sa sorbentom zapremine 

15 ml sa navojem i poklopcem, 50 komada u pakovanju 

pak 
2, 

    

 

 

 

Partija 18. – STANDARDNE SUPSTANCE-PESTICIDI        

R.br. 
Naziv 

(navedene potrebne količine su izražene u pakovanjima) 
Jed. pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  
Boscalid, za određivanje pesticida na GC-MSD-u, čistoće > 

99%, minimalna količina 100 mg,  
pak 

1 
    

2.  
Chlorpyrifos(ethyl), za određivanje pesticida na GC-MSD-u, 

čistoće > 99%, minimalna količina 100 mg,  
pak 

1 
    

3.  
Deltamethrin, za određivanje pesticida na GC-MSD-u, 

čistoće > 99%, minimalna količina 250 mg,  
pak 

1 
    

4.  
Dichlorvos, za određivanje pesticida na GC-MSD-u, čistoće > 

99%, minimalna količina 250 mg,  
pak 

1 
    

5.  
Fenarimol, za određivanje pesticida na GC-MSD-u, čistoće > 

99%, minimalna količina 100 mg,  
pak 

1 
    

6.  
Tetradifon za određivanje pesticida na GC-MSD-u, čistoće > 

99%, minimalna količina 250 mg,  
pak 

1 
    

7.  
Tefluthrin za određivanje pesticida na GC-MSD-u, čistoće > 

99%, minimalna količina 100 mg,  
pak 

1 
    

 
NAPOMENA: ROK VAŽNOSTI NAJMANJE DO DECEMBRA 2020. GODINE 
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Partija  19. – STAKLENO I PORCELANSKO POSUĐE   

R.br. 
Naziv 

(navedene potrebne količine su izražene u kom) 
Jed. pak 

Potrebna 

količina 

Jedinična 

cena 

Cena za ukupnu 

traženu količinu  
Proizvođač Rok isporuke 

1.  
Staklena zdelica za uparavanje (konusna) sa ravnim dnom,  

prečnika 70 mm i visine 40 mm 
kom 20 

    

2.  
Staklena laboratorijska čašica od 10 ml prečnika 25 mm, 

visine 33 mm kom 
20 

    

3.  
Staklena pipeta graduisana A klasa,  

zapremine 10 ml kom 
20 

    

4.  
Staklena pipeta graduisana A klasa,  

zapremine 5 ml 
kom 20 

    

5.  
Staklena epruveta unutrašnjeg prečnika 10 mm, visine 75 mm, 

zapremine 6 ml kom 
500 

    

 

 

 

 

 

Датум: 

 

_______________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

______________________ 
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М О Д Е Л   У Г О В О Р А 
 

 Закључен између: 

 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, са седиштем у Суботици, улица Змај Јовина 

бр. 30, (у даљем тексту: Купац), кога заступа директорица др Морана Миковић,   

МБ: 08064105, ПИБ: 100959913, број рачуна: 840-309667-96 Министарство финансија - 

Управа за трезор, Филијала Суботица 

 

и 

 ____________________________________________, са седиштем у __________________, 

улица и број _____________________________, (у даљем тексту: Продавац), кога заступа 

директор _________________,  МБ: _______________, ПИБ: _________________, број рачуна: 

__________________________ 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 

▪ да је Купац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), на основу јавног позива број Т06/17 објављеног на Порталу Управе за јавне 

набавке и сајту Завода за јавно здравље Суботица дана ________. године спровео отворени 

поступак јавне набавке добара – лабораторијског потрошног материјала; 

▪ да је Продавац ________________  године доставио Понуду бр. ___________ од 

______________, која се налази у прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора; 

▪ да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, која се 

налазе у прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора; 

▪ да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу Продавчеве понуде 

и одлуке о додели Уговора бр. ____________ од _____________ године, изабрао Продавца за 

испоруку добара – лабораторијског потрошног материјала, по следећим 

партијама:________________.  

 

Члан 2. 

 Предмет Уговора је куповина лабораторијског потрошног материјала ближе одређеног у 

спецификацији понуде (Прилог 9.) Продавца под бројем: ______________ са ценом која је саставни део 

његове понуде. 

 

Члан 3. 

 Уговорену цену чини цена добара – лабораторијског потрошног материјала, по 

партијама______________ у укупном износу од ___________________ динара без ПДВ, односно 

_____________________ динара са ПДВ. 

 

Члан 4. 

 Испорука добара из члана 1. овог Уговора ће се вршити према динамици Купца. 

Рок појединачне испоруке је __________, од дана извршене поруџбине од стране Купца. 

 

Члан 5. 

 Уговор се потписује на период од 6 (шест) месеци од дана потписивања. 
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Члан 6. 

 У случају записнички утврђених недостатака у погледу квалитета и квантитета, Продавац је 

дужан исте отклонити најкасније у року од 2 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији. 

 

 

Члан 7. 

 Достављена фактура Купцу, представља основ за плаћање уговорене цене. 

Купац се обавезује платити цену за испоручена добра у року од _____ дана од дана пријема 

исправно испостављене фактуре на рачун Продавца бр. ________________________________________ 

који се води код пословне банке ____________________________________________________________. 

  
Члан 8. 

 У случају задоцњења у испоруци добара Продавац ће платити казну у износу од 0,5% од укупне 

вредности Уговора за сваки дан кашњења, али не више од 10% од укупне вредности Уговора.  

Клаузула из става 1. овог члана се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано 

неблаговременим преузимањем робе од стране Купца и у случају немогућности испуњења Уговора 

сходно Закону о облигационим односима. 

 

Члан 9. 

 Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

 Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност 

Привредног суда у Суботици. 

 

Члан 10. 

    На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 11. 

Уговор је израђен и закључен у 6 (шест) истоветних  примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка за своје потребе. 

 

 

 

 

 

 

П Р О Д А В А Ц 

Директор  

 

 

_____________________ 

 

 К У П А Ц 

Завод за јавно здравље Суботица 

Директорица 

 

_____________________ 

Др Морана Миковић 
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Прилог 11. 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 

чланом 2. тачка 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", број 86/2015), прилажемо 

структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________ од ______________ године у 

поступку јавне набавке број ___________. 

 

 

Редни 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

1.   

2.   

3.   

4.   

УКУПНО динара:  

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да 

је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова. 

 

Датум: 

 

_______________________ 

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

 

_________________ 

 

 


