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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку добара у отвореном поступку 

Т 09/18 

 

 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 
Предмет јавне набавке је обликован у партијама и то: 

 

 

 
 

ПАРТИЈА НАЗИВ ПАРТИЈЕ КОМАДА 

1 МИНИ ЛАМИНАРНА КОМОРА  1 

2 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ФРИЖИДЕР 2 

3 ИНКУБАТОР СА ХЛАЂЕЊЕМ 1 

4 ЦЕНТРИФУГА 1 

5 ДИГЕСТОР 2 

6 ВОДЕНО КУПАТИЛО 1 

7 ТЕХНИЧКА ВАГА 1 

8 ЕЛЕКТРИЧНИ РЕШО 2 

9 ВОРТЕКС МЕШАЛИЦА 2 

 

 

 

 

 

 

Рок за подношење понуда: закључно са 29.11.2018. године, до 10.00 часова. 

 

Датум отварања понуда: 29.11.2018. године, у 10.15 часова. 

 

 

 

 Октобар 2018. године  

 

Укупан број страна: 30 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  Т09/18 

 

 

 

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

понуда 

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 техничких карактеристика опреме 

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 e-maila 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 x Ц мин. 

    БЦ= 

            Ц пон. 

 
 КВАЛИТЕТ ДОБАРА ДО 20 БОДОВА - Код овог критеријума ће се оцењивати квалитет добара 

дефинисан у Прилогу 9. - Спецификација техничких карактеристика опреме:  

1) достављен доказ о понуђеном квалитету који одговара захтевима Спецификације - 20 бодова, 

2) - није достављен доказ о понуђеном квалитету - 0 бодова 

- достављен доказ о понуђеном квалитету који не одговара захтевима Спецификације - 0 

бодова 

Доказ о квалитету мора да поседује свака ставка унутар једне партије.  

Уколико понуђач не достави доказ о квалитету за све ставке унутар партије, та партија неће 

добити бодове за квалитет. 

 

 РОК ИСПОРУКЕ ДО 15 БОДОВА - Код овог критеријума ће се оцењивати рок испоруке према 

формули   

 

       15 x најкраће време испоруке  

    БИ= 

          понуђено време испоруке 
 
      

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. 

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. 
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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 ili ISO 9001:2015 

2. који достави доказ о стручној подршци за сервисирање опреме (осим за Партију 5.) 

3. који достави списак најмање три купца предметне опреме на територији Републике 

Србије (осим за Партију 5.) 

4. који достави средство финансијског обезбеђења  

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 5. 

Право на учешће у поступку има понуђач:  

1. који поседује Стандард ISO 14001:2015 за област инсталације и одржавање понуђене 

опреме 

2. који има овлашћење произвођача да је овлашћени дистрибутер дигестора за 

територију РС 

3. који достави доказ о стручној подршци за сервисирање опреме 

4. који достави доказ о испоруци, монтажи и испитивању продатих дигестора 
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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. 

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 или ISO 9001:2015 

2. а) Понуђач је у обавези да обезбеди овлашћени сервис од стране произвођача, за 

понуђену опрему. Доставити овлашћење произвођача (лиценцу, сертификат, потврду) 

б) Сервис треба да има најмање два стална запослена сервисера, доставити М образац 

3. Доставити листу купаца (најмање два) на територији Републике Србије за предметну 

лабораторијску опрему, са појединачним изјавама купаца о испорученој/купљеној 

опреми. 

4. Доставити средство финансијског обезбеђења извршења уговора 

Изабрани понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци обавезан је да преда 

наручиоцу соло меницу на износ од 10% од уговорене цене без ПДВ-а (доставља се 

приликом потписивања уговора). Уз меницу се предаје и копија картона депонованих 

потписа  и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом 

и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима 

(члан 76. и 77. ЗЈН). 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 5. 

1. Доставити копију важећег сертификата за Стандард ISO 14001:2015 за област 

инсталације и одржавање понуђене опреме. 

2. Доставити потврду од стране произвођача да је понуђач овлашћени дистрибутер за 

територију РС. Потврда треба да садржи име наручиоца, број јавне набавке и 

понуђене моделе дигестора. 

3. Доставити доказ да су минимум два сервисера – техничка лица, радно ангажована у 

фирми понуђача, обучена за инсталацију и монтажу дигестора.  

Доставити фотокопију важећег сертификата издатог од стране произвођача понуђене 

опреме. Доставити М образац и фотокопију уговора о радном ангажовању. 

4. Доставити Извештај о успешно извршеном испитивању минимум једног дигестора 

издат од стране лабораторије акредитоване за испитивање по методи EN 14175. 

Извештај треба да се odnosi na isti tip digestora, istih ili sličnih dimenzija i kapaciteta, kao 

što su digestori u ovoj konkursnoj dokumentaciji. 
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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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 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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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: 

 

______________________ 

 

 

 

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane 

ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom. 
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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: 

 

______________________ 

 

 



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, Змај Јовина 30, 24000 Суботица 

14/30  

Стр. 1/2 

Прилог 8. 

Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

Адреса: _______________________________________________________________________ 

Телефон/Телефакс:_______________________________________________________________  

E-mail: ______________________________________________________________________ 

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 

 

Партија Назив партије Комада 
Вредност  

дин. без ПДВ 

1. МИНИ ЛАМИНАРНА КОМОРА  1  

2. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ФРИЖИДЕР 2  

3. ИНКУБАТОР СА ХЛАЂЕЊЕМ 1  

4. ЦЕНТРИФУГА 1  

5. ДИГЕСТОР 2  

6. ВОДЕНО КУПАТИЛО 1  

7. ТЕХНИЧКА ВАГА 1  

8. ЕЛЕКТРИЧНИ РЕШО 2  

9. ВОРТЕКС МЕШАЛИЦА 2  

  УКУПНО  

 

 

 

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:  franco лабораторија наручиоца.  

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

4. 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. 
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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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SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME T09/18 

 

 

 

 Partija 1. MINI LAMINARNA KOMORA (1 kom) 

 

 

 

Mini laminarna komora mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- namena: primarna obrada humanog kliničkog materijala 

- dimenzije: dužina do 85 cm, širina do 65 cm, visina do 100 cm (zbog ograničenog prostora) 

- poseduje HEPA filter 

- poseduje UV lampu 

- brzina strujanja vazduha koji ulazi u komoru: 0,45 m/s 

- buka: do 54 dB 

- svetlo: više od 800 luxa 

- komora je Klasa II – štiti se uzorak, okolina i operater 

- poseduje alarmni uređaj 

- komora je izrađena od čelika koji zadovoljava standarde EN 1.4307/AISI 304L 

- komora zadovoljava uslov standarda EN 12469:2000 (Biotechnology – Performance criteria 

for microbiological safety cabinets) 

 

Dokaz traženih karakteristika: priložen katalog sa karakteristikama aparata ili naveden link na 

kojem se može pogledati aparat sa traženim karakteristikama.  

 

- Ponuđač obezbeđuje instalaciju aparata i obuku zaposlenih u ZJZS o čemu sačinjava pismeni 

izveštaj. 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis koji zapošljava servisere obučene za servisiranje 

ponuđenog aparata (licenca, sertifikat ili potvrda proizvođača). 

- Garancija aparata: minimum dve godine 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis, rezervne delove i potrošni materijal za aparat 7 godina 

po isteku garancije 

 

 

 

Ostale pogodnosti  ______________________________________________________________ 

 

 

 

Cena __________________ dinara bez PDV 

 

 

Vreme isporuke _________ dana 

 

 

 

 

Datum: 

 

_______________________ 
M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 
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 Partija 2. LABORATORIJSKI FRIŢIDER (2 kom) 

 

 

Laboratorijski frižider mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- zapremina 700 litara ± 5% 

- spoljašnje dimenzije (Š x D x V) 70 x 81 x 198 ± 5% (cm) 

- spoljašnji i unutrašnji zidovi izrađeni od čelika koji je zaštićen antikorozivnom bojom 

- vrata puna, sa zaključavanjem, samozatvarajuća 

- izolacija sačinjena od ekoloških materijala bez prisustva HCFC/CFC 

- konstrukcija na točkovima 

- tri police u unutrašnjosti 

- temperaturni opseg rada +1ºC do +11ºC 

- rashladni sistem kosti smešu gasova bez CFC/HCFC 

- automatsko otapanje 

- kontrola temperature sa integrisanim kontrolerom 

- dinamičko hlađenje – forsirana cirkulacija vazduha u komori 

- ugrađen alarm za granične temperature, otvorena vrata i priključkom za spoljašnji alarmni 

sistem 

- digitalni displej 

- pristupni otvor za eksterno proveravanje temperature 

- unutrašnje fluorescentno svetlo 

- CE sertifikat 

- garancija 12 meseci. 

 

Dokaz traženih karakteristika: priložen katalog sa obeleženim karakteristikama aparata.  

 

- Ponuđač obezbeđuje instalaciju aparata i obuku zaposlenih u ZJZS o čemu sačinjava pismeni 

izveštaj. 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis koji zapošljava servisere obučene za servisiranje 

ponuđenog aparata. 

- Garancija aparata: minimum jedna godina 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis, rezervne delove i potrošni materijal za aparat 7 godina 

po isteku garancije 

 

 

 

 

Ostale pogodnosti  ____________________________________________________________ 

 

 

Jedinična cena _______________________ dinara bez PDV 

 

 

Vreme isporuke _________ dana 

 

  

 

 

Datum: 

 

_______________________ 
M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 
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Partija 3. INKUBATOR SA HLAĐENJEM (1 kom) 

 

 

Laboratorijski inkubator mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- zapremina 150 litara ± 5% 

- spoljašnje dimenzije: (Š x D x V) 650 x 600 1050 (mm) ± 5% 

- unutrašnje dimenzije: (Š x D x V) 550 x 450 x 615 (mm) ± 5% 

- konstrukcija na točkićima sa kočnicom 

- dve police nosivosti po 15kg 

- vrata sa staklenim delom (otvorom) za nadgledanje uzoraka   

- temperaturni opseg +4ºC do +60ºC 

- temperaturna precizost na 20ºC i na 37ºC ± 0,3ºC 

- temperaturna uniformnost na 20ºC ± 0,8ºC, a na 37ºC ± 0,7ºC 

- mikroprocesorska kontrola 

- tajmer sa automatskim uključivanjem i isključivanje uređaja od 0 do 100 sati 

- podesive granične vrednosti alarma za temperaturu 

- automatsko isključivanje u slučaju pregrevanja 

- pristupni otvor prečnika 50 mm za eksterno proveravanje temperature 

- RS232 port za komunikaciju sa računarom 

- kompresor sa R134a rashladnim, fluidom sa automatskim odleđivanjem, 

- CE znak 

 

 

Dokaz traženih karakteristika: priložen katalog sa obeleženim karakteristikama aparata.  

 

- Ponuđač obezbeđuje instalaciju aparata i obuku zaposlenih u ZJZS o čemu sačinjava pismeni 

izveštaj. 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis koji zapošljava servisere obučene za servisiranje 

ponuđenog aparata. 

- Garancija aparata: minimum 12 meseci 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis, rezervne delove i potrošni materijal za aparat 7 godina 

po isteku garancije 

 

 

 

Ostale pogodnosti  _____________________________________________________________ 

 

 

 

Cena __________________ dinara bez PDV 

 

 

Vreme isporuke _________ dana 

 

  
 

 

Datum: 

 

_______________________ 
M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 
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Partija 4. CENTRIFUGA (1 kom) 

 

Laboratorijska stona centrifuga sa dva rotora mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- Metalno kućište 

- Opseg brzine 300 – 16.000 rpm 

- Maksimum G sile: 3,260 x g (sa swing – out rotorima), odnosno 24.328 x g (sa fiksim 

ugaonim rotorima) 

- Maksimalni kapacitet centrifuge 4 x 145 ml 

- Mogućnost jednostavne promene rotora, bez upotrebe alata pritiskom na dugme, sa 

detekcijom imbalansa 

- Mikroprocesorska kontrola zadatih parametara (vreme centrifugiranja, brzina) sa 

mogućnošću memorisanja četiri 4 direktno pristupnih programa 

- Poseban taster za kratko centrifugiranje 

- Maksimalno vreme centrifugiranja  100 sati + kontinualno 

- Dva stepena ubrzanja i usporavanja rada centrifuge 

- Dimenzije (Š x V x D) 37 x 31 x 48 (cm) ± 5%  

 

Prvi rotor: 

- Fiksni ugaoni rotor kapaciteta 6 x 50 ml sa biosigurnosnim poklopcem 

- Maksimalna brzina 8.700 rpm 

- Maksimalna RCF je 10.155 x g 

- Maksimalna dimenzija epruveta 30 x 121 mm 

 

Drugi rotor: 

- Fiksni ugaoni rotor kapaciteta 30 x 15 ml 

- Maksimalna brzina 4.400 rpm 

- Maksimalna RCF je 3.030 x g 

- Maksimalna dimenzija epruveta 16.5 x 131 mm 

 

Dokaz traženih karakteristika: priložen katalog sa obeleženim karakteristikama aparata.  

 

U cenu centrifuge uračunat je i po jedan set epruveta za svaki rotor. 

 

- Ponuđač obezbeđuje instalaciju aparata i obuku zaposlenih u ZJZS o čemu sačinjava pismeni 

izveštaj. 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis koji zapošljava servisere obučene za servisiranje 

ponuđenog aparata. 

- Garancija centrifuge: minimum 24 meseca 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis, rezervne delove i potrošni materijal za aparat 7 godina 

po isteku garancije 

 

 

Ostale pogodnosti  _____________________________________________________________ 

 

Cena __________________ dinara bez PDV 

 

Vreme isporuke _________ dana 

  

 
Datum: 

 

_______________________ 
M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 

 



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, Змај Јовина 30, 24000 Суботица 

22/30  

Str. 5/10 

Partija 5. DIGESTOR (2 kom) 

 

Digestor mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- Dimenzije (D x Š x V) 1500 x 850 x 2250 ± 3%  

- Noseća konstrukcija digestora od čeličnih profila i lima, sa stopama za nivelaciju u epoxy 

zaštiti, koja nije u kontaktu sa parama jakih kiselina. 

- Unutrašnja obloga radnog prostora Trespa Toplab+ minimalne debljine 6 mm, otporna na 

temperature od -40ºC do + 140ºC, a u intervalu 30 minuta 180ºC 

- Radna površina od monolitne kiselootporne keramike sa uzdignutim ivicama; debljina 

ploče 20mm i ivice 8mm, ukupno 28mm;  

- Karakteristike keramike: 

- Mehanička otpornost prema Mohsovoj skali – 6  

- Hemijska otpornost bez vidljivih efekata posle dejstva koncentrovanih kiselina i 

organskih rastvarača 

- Otpornost na visoke temperature, bez vidljivih oštećenja  

- U zadnjem desnom uglu radnog prostora polipropilenska kadica korisnih dimenzija 

270x100x150mm sa slavinom za hladnu vodu i polipropilenskim sifonom za odvod tečnog 

otpada 

- Prozor digestora izrađen od kaljenog stakla, postavljen u čelični ram sa epoksi zaštitom. 

Pokreće se 

vertikalno, pomoću plastificiranih čeličnih sajli, koturača od polietilena i metalnih tegova u 

epoksi zaštiti 

- Osvetljenje komore izvedeno vodozaptivnom svetiljkom u IP55 zaštiti, snage 2x18W 

- Na prednjoj strani digestora, ispod radne ploče se nalazi kontrolni panel, a na njemu: 3 

priključka 230V, 

prekidač za svetiljku i ventilator i komanda slavine za vodu 

- Na gornjem panelu se nalazi elektro orman, a u njemu: motorna zaštita za ventilator, tropolni 

osigurač 25A, svetlosna indikacija napajanja (za 3 faze posebno) i kontaktor 

- Podpultni elementi u skladu sa zahtevima standarda EN 14727: jedan fiksni element 

dimenzija 1500x520x700 mm sa 3 vrata i 2 police, spoljne konstrukcije od čeličnih profila u 

epoxy zaštiti, unutrašnjost od visoko rezistentnog materijala otpornog na jake kiseline, baze i 

organske rastvarače (npr. Trespa Toplab+, polipropilenska, melaminska ili slična prevlaka).  

- Radijalni kiselootporni standardni ventilator za punu funkcionalnost digestora: 

- Kapacitet 1000m³/h 

- Snaga 0,25kW 

- Napajanje 400V 

- Broj obrtaja 1450/min 

- Važeća potvrda o usaglašenosti, u skladu sa Pravilnikom o elektromagnetnoj 

kompatibilnosti, za ponuđeni model ventilatora, izdata od strane domaće ovlašćene 

institucije na ime ponuđača 

- Testiranje digestora u skladu sa standardom SRPS EN 14175-4, poglavlje 7/segment, na mestu 

upotrebe 

 

Pregled digestora od strane akreditovane laboratorije po Standardu SRPS EN14175 

podrazumeva sledeći obim ispitivanja: 

- Ispitivanje brzine strujanja vazduha, u ravni otvora radnog prostora digestora, i u 

prostoriji u kojoj je instaliran digestor 

- Ispitivanje protoka vazduha, na izbacivanje iz digestora 

- Ispitivanje pada pritiska u kanalu, za izbacivanje vazduha iz digestora 

- Ispitivanje pravaca i smerova strujanja vazduha vizuelizacijom. 
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Digestor se isporučuje u manjim sastavnim elementima, jer se digestor montira u laboratoriji na 

drugom spratu (ručno nošenje) i unosi kroz vrata dimenzija 85 x 200 cm. Ventilator se postavlja 

na mesto postojećeg ventilatora u tavanskom prostoru zgrade ZJZS. 

 

Cena digestora podrazumeva i demontaţu postojećeg digestora, montaţu novog digestora, 

potrošni materijal za povezivanje sa postojećom instalacijom – struja, voda, kanalizacija, 

ventilacija do potpune funkcionalnosti i pregled digestora sa izveštajem izdatim od strane 

laboratorije akreditovane za ispitivanje po metodi EN 14175. 

 

Ponuđač se obavezuje da prilikom dostavljanja ponude dostavi uzorak svih bitnih materijala od 

kojih je digestor sastavljen, sa pratećom dokumentacijom:  

- Uzorak materijala dimenzija 200 mm x 200 mm za unutrašnju oblogu i katalog proizvođača 

(Trespa ili odgovarajući), te listu hemijske rezistencije 

- Uzorak materijala dimenzija 200 mm x 200 mm keramike i katalog proizvođača, te rezultate 

ispitivanja za upijanje vode, tvrdoću Mohs-ovoj skali, pucanje glazure, otpornost na visoke 

temperature, listu hemijske rezistencije 

- Uzorak dužine oko 90 mm, profil konstrukcije u epoxy zaštiti sa stopom za nivelaciju 

- Ponuđač dostavlja podatke o površinskoj zaštiti za čelične podkonstrukcije – zaštita od 

korozije i ljuspanja 

- Ponuđač dostavlja listu hemijske otpornosti za materijal kojim je obložen element ispod 

digestora 

- Ponuđač dostavlja Izveštaj o kontroli kvaliteta za podpultni orman iz koga se nedvosmisleno 

može utvrditi da proizvod ispunjava tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku po SRPS 

EN 14727 tač. 7.1; 7.2; 7.3; 7.7; 8. 

- Ponuđač dostavlja katalog ili izvod iz kataloga proizvođača iz kojeg mora biti vidljivo da 

ponuđeni digestor i ventilator odgovaraju zahtevima tehničke specifikacije 

- Ponuđač se obavezuje da po završetku instalacije do potpune funkcionalnosti napravi pismeni  

izveštaj kupcu 

 

 

Jedinična cena _______________________ dinara bez PDV 

 

 

Vreme isporuke _________ dana 

 

 

 

Datum: 

 

_______________________ 

M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 
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Partija 6. VODENO KUPATILO (1 kom) 

 

 

Vodeno kupatilo mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- radna zapremina 20 litara ± 10% 

- spoljašnje dimenzije (D x Š x V) bez poklopca 980 x 250 x 280 (mm) ± 5% 

- unutrašnjost kupatila, poklopci i koncentrični prstenovi od nerđajućeg čelika 

- unutrašnjost kupatila otporna na koroziju, sa zaštitom od pregrevanja 

- mogućnost lakog ispuštanja vode i čišćenja 

- poklopac od nerđajućeg čelika sa šest mesta sa koncentričnim prstenovima u nizu i sa 

držačem laboratorijske aparature 

- koncentrični prstenovi prečnika 110 mm 

- držač šipke od nerđajućeg čelika 2 x 800 mm i 2 x 1000 mm 

- temperaturni opseg – radna temperatura: ambijentalna +5ºC do 100ºC  

- temperaturna tačnost ± 0,2% 

- detekcija niskog nivoa vode i funkcija automatskog prestanka rada 

- funkcija podešavanja kompenzacije stvarno prikazane temerature 

- alarm za grešku 

- LCD ekran sa digitalnim kontrolerom 

- tajmer  100 sati 

- CE sertifikat 

 

 

 

Dokaz traženih karakteristika: priložen katalog sa obeleženim karakteristikama aparata.  

 

 

- Ponuđač obezbeđuje instalaciju aparata i obuku zaposlenih u ZJZS o čemu sačinjava pismeni 

izveštaj. 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis koji zapošljava servisere obučene za servisiranje 

ponuđenog aparata. 

- Garancija aparata: minimum 24 meseca 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis, rezervne delove i potrošni materijal za aparat 7 godina 

po isteku garancije 

 

 

 

Ostale pogodnosti  _____________________________________________________________ 

 

 

Cena __________________ dinara bez PDV 

 

 

 

Vreme isporuke _________ dana 

 
 

 

Datum: 

 

_______________________ 
M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 
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Partija 7. TEHNIČKA VAGA (1 kom) 

 

 

Tehnička, laboratorijska precizna vaga mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- Ne mora biti tipski odobrena 

- Tas izrađen od nerđajućeg čelika 

- Opseg merenja: maksimalna 1.200 g 

- Rezolucija (d): minimalna 0,001 g 

- Poseduje zaštitu od preopterećenja 

- Preciznost merenja: na tri decimale 

- Linearnost: ± 0,003 g 

- Ponovljivost: 0,001 g 

- Digitalni displej 

- Vreme stabilizacije u laboratorijskim uslovima 2 sekunde 

- Radna temperatura: od +5ºC do +35ºC 

- Interface: RS 232C 

- Mogućnost povezivanja na printer 

- Mogućnost da se na vagu poveže sistem za određivanje gustine u tečnim i čvrstim uzorcima 

 

 

Dokaz traženih karakteristika: priložen katalog sa obeleženim karakteristikama aparata.  

 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis koji zapošljava servisere obučene za servisiranje 

ponuđenog aparata. 

- Garancija aparata: minimum 3 godine 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis, rezervne delove i potrošni materijal za aparat 5 godina 

po isteku garancije 

 

 

 

Cena __________________ dinara bez PDV 

 

 

 

Vreme isporuke _________ dana 

 

 

 

  
 

 

Datum: 

 

_______________________ 
M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 
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Partija 8. ELEKTRIČNI REŠO (2 kom) 

 

Električni laboratorijski rešo mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- Ravna, stabilna ploča, grejne površine minimum 26 x 26 cm do max. 30 x 30 cm sa 

ravnomernom distribucijom toplote na svim delovima ploče 

- Ploča otporna na koroziju, lako se čisti, pogodna za zagrevanje laboratorijskog staklenog 

posuđa 

- Mogućnost podešavanja temperature od sobne do minimum 200ºC 

 

 

Dokaz traženih karakteristika: priložen katalog sa karakteristikama aparata ili naveden link na 

kojem se aparat sa traženim karakteristikama može pogledati.  

 

- Ponuđač obezbeđuje instalaciju aparata i obuku zaposlenih u ZJZS o čemu sačinjava pismeni 

izveštaj. 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis koji zapošljava servisere obučene za servisiranje 

ponuđenog aparata. 

- Garancija aparata: minimum 12 meseci 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis, rezervne delove i potrošni materijal za aparat 5 godina 

po isteku garancije 

 

 

 

Ostale pogodnosti  _____________________________________________________________ 

 

 

Jedinična cena _______________________ dinara bez PDV 

 

  

Vreme isporuke _________ dana 

 

 

 

 
 

Datum: 

 

_______________________ 
M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 
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Partija 9. VORTEKS MEŠALICA (2 kom) 

 

 

Vorteks mešalica mora da zadovoljava sledeće karakteristike: 

- Jedna noseća glava prilagodljiva za različite vrste kiveta, konusne od 2 x 50 ml, 2 x 15 ml, 2 

x 5 ml, kivete za mikrocentrifugu od 6 x 0,5 ml i 24 x 0,2 ml, 1 mikrotitar ploča 

- Brzina 1000 rpm, 2000 rpm i 3000 rpm – podešavanje u koracima 

- Modovi kretanja: orbitalni i vorteks 

- Kućište od ABS plastike 

- Stabilna na podlozi, laka za čišćenje 

 

 

 

Dokaz traženih karakteristika: priložen katalog sa obeleženim karakteristikama aparata.  

 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis koji zapošljava servisere obučene za servisiranje 

ponuđenog aparata. 

- Garancija aparata: minimum 3 godine 

- Ponuđač obezbeđuje ovlašćeni servis, rezervne delove i potrošni materijal za aparat 5 godina 

po isteku garancije 

 

 

 

 

Jedinična cena _______________________ dinara bez PDV 

 

  

Vreme isporuke _________ dana 

 

 
 

 

 

 

 

Datum: 

 

_______________________ 
M.P. 

Potpis ovlašćenog lica ponuđača: 

 

______________________ 
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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 в.д. директора спец. др мед. 

Весна Вукмировић,   

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 Т09/18 објављеног на Порталу 

Управе за јавне набавке и сајту Завода за јавно здравље Суботица дана ________. 

године спровео отворени поступак јавне набавке добара – лабораторијска опрема по 

партијама; 

 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 – лабораторијске опреме, по следећим 

партијама:________________.  

 

Члан 2. 

 Предмет Уговора је куповина лабораторијске опреме ближе одређене у Спецификацији 

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

понуде. 

Члан 3. 

 Уговорену цену чини цена добара – лабораторијске опреме, по 

партијама______________ у укупном износу од ___________________ динара без ПДВ, 

односно _____________________ динара са ПДВ. 

 

Члан 4. 

 Испорука, инсталација опреме и обука из члана 1. овог Уговора ће се извршити у року 

од _____ дана од дана потписивања уговора. 

 

Члан 5. 

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

 

Члан 6. 

 У случају записнички утврђених недостатака у погледу квалитета опреме, Продавац је 

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

рекламацији. 
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Члан 7. 

 Достављена фактура Купцу, представља основ за плаћање уговорене цене. 

Купац се обавезује платити цену за испоручену опрему у року од __________ дана, у 

три подједнаке рате, рачунајући од дана исправно испостављене фактуре на рачун Продавца 

бр. ________________________________ који се води код пословне банке 

___________________________________. 

  
Члан 8. 

 Продавац опреме прилаже уз овај Уговор, као средство финансијског обезбеђења 

уговорних обавеза, соло бланко меницу серија _________________, менично овлашћење на 

износ 10% уговорене вредности јавне набавке са ПДВ.  

Меница се може попунити и поднети на наплату у случају да пружалац услуге не поступа у 

складу са овим уговором и понудом која је саставни део овог Уговора.   

 

Члан 9. 

 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 10. 

 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 11. 

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

облигационим односима. 

 

Члан 12. 

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 

В.д. директора 

 

_____________________ 

Спец. др мед. Весна Вукмировић  
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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: 

 

______________________ 

 

 


