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Завод за јавно здравље Ћуприја Поморавље у Ћуприји 
Миодрага Новаковића 78 

35230 Ћуприја, Србија 
Телефон:  035 8470 - 036 
Телефакс:  035 8470 - 559 

Е-mail: zjz.cuprija@mts.rs 
Интернет страна: www.zzjzcuprija.com 

 
 
 
 
 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

добара – Лабораторијскa опремa – Систем за гасну хроматографију  
са „FID“ детектором,  редни број ЈН 11/2018 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 11/2018 
 
 
 
 
 

 Датум и време 
Крајњи рок за подношење понуда 02.08.2018. године у 10:00 часова 
Отварање понуда 02.08.2018. године у 10:10 часова 

 
 
 
 
 
 
 

 
Јул 2018. Године 

 
 

mailto:zjz.cuprija@mts.rs
http://www.zzjzcuprija.com/
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредност  
број 1136/1 од 24.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале 
вредности број 1137/1 од 24.07.2018. године, припремљена је: 

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности бр. 11/2018 

 
 
- Набавка лабораторијске опреме-  Сист ем за гасну хромат ографију са „FID“ 
дет ект ором  
 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља 

1 Општи подаци о јавној набавци 

2 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара 

3 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

4 Упутство понуђачима како да сачине понуду 

5 
Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу 
којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки 
елемент критеријума  

6 Обрасци који чине саставни део понуде  

6.1. Образац понуде 

6.2. Изјава о испуњавању услова из чл.75 и 76 

6.3. Изјава подизођача о испуњавању услова из чл.75 и 76 

6.4. Образац структуре понуђене цене са упутством 

6.5. Образац трошкова припреме понуде 

6.6. Образац изјаве о независној понуди 

6.7. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 

6.8. Табела референци понуђача    

7 Модел уговора 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Завод за јавно здравље Ћуприја Поморавље у Ћуприји 
Адреса: Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја, Србија 
Интернет страница: http:// www.zzjzcuprija.com/  
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број 11/2018 су добра – Лабораторијска опрема- Систем за гасну 
хроматографију са „FID“ детектором– ОРН – 38500000. 
 
 
4. Контакт (лице или служба)  
 
Лице за контакт Јасмина Ристић;  hemija@zzjzcuprija.com 
 
Додатне информације у вези јавне набавке могу се добити сваког радног дана од 08-14 
часова. 
 
Рок за достављање понуде је до 02.08.2018. у 10:00 часова. 
 
Понуде се достављају на адресу:  
 

Завод за јавно здравље Ћуприја Поморавље у Ћуприји 
Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја, Србија 

 
„Понуда за јавну набавку JН 11/2018- Систем за гасну хроматографију са „FID“ 

детектором“ 
-не отварати- 

 
Јавно отварање понуде обавиће се 02.08.2018. године у 10:10 часова у просторијама Завода 
за јавно здравље Ћуприја Поморавље у Ћуприји, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја, 
Србија. 
 

http://www.zzjzcuprija.com/
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
 КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

СИСТЕМ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ СА „FID“ ДЕТЕКТОРОМ  

 
ЗАХТЕВ ЗА ЦЕЛОКУПАН  СИСТЕМ 

 
Конфигурација система према следећем: 

1. Склоп за контролу притиска гасова 
2. Термостатирана пећ за колону 
3. Headspace Аутосамплер 
4. Аутосемплер за течне узорке 
5. Split/Splitless  инлет 
6. „FID“ детектор  (пламено јонизујући детектор) 
7. Модул за управљање и контролу система и аквизицију и обраду података 
8. Потрошни материјал  
9. На самом уређају мора постојати алфанумерички – дигитални дисплеј (или 

технолошки новије решење) и могућност приказа статуса, параметара рада 
уређаја у реалном времену, детаља методе и вредност сигнала на одговарајућем 
детектору. Мора постојати могућност управљања радом уређаја са самог уређаја 
помоћу одговарајућег контролног панела који се налази на уређају.  

1. Склоп за контролу притиска гасова- 1 ком 

 Проток треба да буде у опсегу од 0-1200 ml/min или боље и у опсегу притисака до 
100 psi или боље. 

 Контрола притиска са резолуцијом од 0.1kPa/ 0.001psi или боље. 
  

2. Термостатирана пећ- 1ком 

 Минимална температура пећнице +4оC изнад собне температуре или нижа. Собна 
температура је температура простора у коме се уређај налази и ради. 

 Максимална температура пећнице: 450оC  
 Резолуција: 0.1оC.  
 Могућност програмирања најмање 20 температурних  рампи  
 Време потребно за хлађење пећнице са 450 оC на 50 оC максимално 4 минута или 

мање. 
 Поновљивост ретенционог времена: < 0,0008 min или боље 
 Поновљивост површине пика: < 1% RSD или боље 

 

3. Headspace aутосамплер- 1 ком 

 Капацитет: минимум 90 места за виале запремине 10/ 20 ml 
 Метод ињектовања: петља запремине 1 ml 
 Температура загревања виала: 10оC изнад собне температуре до 300 оC или боље 
 Температура трансфер линије: 10оC изнад собне температуре до 350 оC или боље 

у корацима од 1оC 
 Провера цурења: аутоматска провера свих виала 
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 Софтвер за контролу аутосемплера: омогућена контрола од стране софтвера за 
контролу гасног хроматографа 

4. Аутосемплер за течне узорке- 1 ком 

 Капацитет минимум 150 узорака 
 Запремина бочица1.5/2ml 
 Стандардан шприц од 10µl 
 Максимална запремина иницирања: минимум 5ul 
 Минимална запремина иницирања 0.1 µl 
 Инкремент 0.1 µl 
 Испирање шприца пре и након иницирања 
 Минимум 2 бочице за раствараче и 2 бочице за отпад 
 Carryover: 10-4 или боље 

 

5. Инлет- 1 ком 

 „Split/Splitless“ инлет 
 Максимална температура инлета треба да буде: минимум 400 оC  
 Сплит однос: 9000:1 или више 
 Комаптибилност са колонама 50-530 µm I.D. 

 

6. FID детектор за капиларне колоне- 1 ком 

 Максимална температура треба да буде 450 оC или више 
 Линеарни динамички опсег: 107  
 Детекциони лимит ≤ 1.4 pg C/s  
 Брзина снимања: 500 Hz или боље 
 Аутоматска детекција пламена са опцијом аутоматског поновног паљења пламен  

 

7. Модул за управљање и контролу система и аквизицију и обраду података  

 Треба да омогући управљање целокупним системом и контролисање његовог 
рада  

 Омогућава прикупљање и обраду података са детектора  
 Да има могућност квантитативног одређивања компоненти, обраде података, те 

креирања метода, извештаја о извршеној анализи,  екстерно чување података и 
могућност поновног коришћења сачуваних података 

 

8. Потрошни материјал- 1 сет 

 Сет виала запремине10/20 ml, мин 100 ком (screw cap) 
 Сет виала запремине 1.5/ 2.0 ml, мин 100 ком 
 Рачунар, монитор и принтер према захтеву произвођача опреме 
 Адекватна колона за одређивање алкохола у крви 

 
Уколико понуђени уређај има FID детектор са детекционим лимитом ≤ 1.2 pg C/s, та 
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техничка предност ће се пондерисати са 20 пондера.  
 
Уколико понуђени уређај има „Split/Splitless“ инлет чија је максимална температура ≥ 
425 оC, та техничка предност ће се пондерисати са 10 пондера. 
 

 
 
Напомена наручиоца:  
 

 Сва понуђена добра морају да испуњавају захтеве Наручиоца у погледу тражених   
карактеристика предвиђених Конкурсном документацијом предметног поступка 
јавне набавке. 

 Сви технички докази треба да буду достављени уз понуду на спецификацијама, 

брошурама, проспетима и сл. произвођача опреме, а не понуђача, у којима су 

маркирани (обележени маркером) подаци о траженим техничким карактеристикама 

из конкурсне документације. Дозвољено на енглеском језику. 

Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део 

достављених доказа захтеваних техничких карактеристика, требало да буде 

достављен у виду оригиналне документације, одредиће понуђачу примерен рок у 

којем је дужан да достави исте. 

 Понуђена добра приликом испоруке морају бити у оригиналном паковању 

произвођача, у супротном испорука ће бити враћена, а понуђач ће сносити 

последице предвиђене законом и закљученим Уговором о јавној набавци у вези са 

предметним поступком јавне набавке. 

 Понуђач мора уз испоруку инструмента доставити и упутство кориснику за рад са 

уређајем на енглеском језику 

 
 
 
 

Место и датум: 

_______________________________ М.П. 

Име, презиме и потпис овлашћеног 
лица понуђача 

____________________________ 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75.И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊ ЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ  ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,        
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. став 2. Закона) 

 
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава следеће 
додатне услове: 
 
2.1. Пословни капацитет: 
 1) Да је понуђач овлашћени дистрибутер добра, овлашћени продавац добра и овлашћени 
сервисер на територији Републике Србије  
2) Да је у последње три године до датума објављивања позива за подношење понуда , 
понуђач продао добра- Систем за гасну хроматографију, у укупној количини од најмање 
5 (пет) комада за све три године.  
 
2.2. Кадровски капацитет: 
 Понуђач мора имати минимум једног сертификованог сервисера запосленог код понуђача 
опреме, обученог од стране произвођача опреме или његовог инозаступника за Европу, за 
инсталацију и одржавање опреме предмета јавне набавке. 
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2.3. Додатни услови: 
1) Да понуђач може гарантовати сервис и одржавање у гарантном и вангарантном року  од 
стране сертификованог сервиса, који је сертификован од стране произвођача опреме или 
инозаступника за Европу, чију опрему нуди понуђач. 
2) Да понуђач може гарантовати обезбеђивање/ доступност резервних делова уређаја 
минимум 7 (седам) година од дана закључења уговора о куповини опреме. 
3) Да понуђач може гарантовати обуку корисника у трајању од 3 радна дана уз поставку 
параметара методе за алкохоле у крви након завршене испоруке и инсталације уређаја, од 
стране сертификованог сервисера, који је сертификован од стране произвођача опреме или 
инозаступника за Европу, чију опрему нуди понуђач. 
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3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊ ЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 
Доказ за испуњење обавезних услова:  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 
став 1. тачка 1.-4 Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача , потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 

 
           Услов из члана чл. 75. ст. 2. Понуђач доказује достављањем потписаног и овереног 
Обрасца изјаве да је приликом састављања своје понуде понуђач поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу 6.7). Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 
 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, уколико понуђач наведе у понуди интернет страницу на 
којој су подаци који су тражени јавно доступни. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

 
Доказ за испуњење додатних услова:  
 

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са Законом, понуђач доказује достављањем: 
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За доказивање пословног капацитета: 
1) Ауторизација произвођача или инозаступника за Европу, да је понуђач овлашћени 

дистрибутер добра, овлашћени продавац добра и овлашћени сервисер на територији 
Републике Србије 

2) Табела референци понуђача (попуњен, потписан и оверен), образац 6.8. 
 
За доказивање кадровског капацитета: 

        Потребно је доставити копију сертификата сервисера о обучености, издат од стране 
произвођача опреме или инозаступника за Европу, печатирано и потписано од стране 
овлашћеног лица, копију М образца и уговора о раду. 
 

За доказивање додатних услова: 
1) Изјава на меморандуму понуђача, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача, да понуђач гарантује сервис и одржавање у гарантном и вангарантном 
року од стране сертификованог сервиса, који је сертификован од стране произвођача 
опреме или инозаступника за Европу, чију опрему нуди понуђач. 

2) Изјава на меморандуму понуђача, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача, да понуђач може гарантовати обезбеђивање/доступност резервних делова 
уређаја минимум 7 (седам) година од дана закључења уговора о куповини опреме. 

3) Изјава на меморандуму понуђача, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача, да понуђач може гарантовати обуку корисника у трајању од 3 радна дана 
уз поставку параметара методе за алкохоле у крви након завршене испоруке и 
инсталације уређаја, од стране сертификованог сервисера, који је сертификован од 
стране произвођача опреме или инозаступника за Европу, чију опрему нуди 
понуђач. 



11/36 

 

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
       Понуда и остала документација која се односи на понуду и достављају уз понуду 

морају бити јасна и недвосмислена и читко написана на српском језику. Уколико је, 
због природе ствари, неки документ на неком другом страном језику,  Понуђач поред 
тог документа, мора да достави и оверен превод на српски језик. 
Техничка/каталошка документација и/или сертификати издати од стране произвођача 
опреме или инозаступника за Европу могу бити достављени на енглеском језику. 
Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде 
требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је 
дужан да достави превод тог дела понуде, оверен од стране судског тумача. 

 
ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊ АВАЊ ЕМ ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата, препорученом 
пошиљком или непосредно на адресу наручиоца: Завод за јавно здравље Ћуприја 
Поморавље у Ћуприји, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја, Србија, са 
назнаком: „Понуда за јавну набавку JН 11/2018- Систем за гасну хроматографију 
са „FID“ детектором- не отварати- "  

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 02.08.2018. до 10 
часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу 
наручиоца на адреси Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја  закључно са даном 
02.08.2018.год., до 10 часова, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања 
вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуде ће се 02.08.2018. године, у 10,10 часова у објекту Завода за јавно здравље 
Ћуприја Поморавље у Ћуприји, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
Понуда мора да садржи: 

· образац понуде ( попуњен,потписан и оверен ) 
· доказе о пореклу понуђеног добра и захтеваних техничких карактеристика за 

конкретну јавну набавку (произвођач, модел, тип и друго.) 
· образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76 Закона 
· образац структуре понуђене цене ( попуњен, потписан и оверен ); 
· образац изјаве о независној понуди ( попуњен, потписан и оверен ) 

                 · образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 
                 · табелу референци 

· модел уговора ( попуњен, потписан и оверен ); 
Уколико понуда не садржи неки од горе наведених докумената – неће бити вреднована 
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по утврђеним критеријумима и биће одбијена. 
 

ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за јавно здравље 
Ћуприја Поморавље у Ћуприји, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра – , ЈН бр11/2018– НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – , ЈН бр.11/2018.– НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра – , ЈН бр.11/2018– НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра–, ЈН бр. 11/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку 
рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 
УЧЕСТВОВАЊ Е У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда, у супротном Наручилац је дужан да одбије све понуде које су у 
супротност са горе наведеним. 
У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у 
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив 
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 
не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко 
понуђача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач 
ће бити наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
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према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Овај споразум обавезно садржи 
податке наведене у члану 81. став 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова . 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉ ИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је у року од 45 дана , од дана испоруке добра, на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Захтев у погледу рока и квалитета испоруке добара,  
Имајући у виду хитност набавке, пожељно је да рок испоруке буде што краћи, а 
максималан рок испоруке је 30 радних дана од дана закључења уговора.  
Рок испоруке се исказује искључиво у данима.  
Место испоруке добара – на адресу наручиоца: Завода за јавно здравље Ћуприја 
Поморавље у Ћуприји, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 

Захтев у погледу квалитета 
Предметна добра морају да испуњавају минималне тражене техничке карактеристике 
из конкурсне документације. 
За евентуалне уочене недостатке у погледу квалитета испоручених добара, понуђач је 
дужан, да по пријему рекламације од стране наручиоца, исте замени исправним 
најкасније у року од 48 сати. 

Захтев у погледу примопредаје, сервиса и гаранције 
Примопредају испорученог добра се врши у просторијама Завода за јавно здравље 
Ћуприја Поморавље у Ћуприји, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја, у присуству 
представника наручиоца и представник продавца, који записнички констатују испоруку 
добра, додатне опреме, предају оригиналних упутства на енглеском језику, 
сертификата, гаранција, као и друге документације којом Испоручилац доказује 
уговорени квалитет добра и саoбразност, према захтевима из техничке спецификације. 
Понуђач мора да обезбеди сервис и одржавање у гарантном року од стране 
сертификованог сервиса који је сертификован од стране произвођача опреме или 
инозаступника за Европу, чију опрему нуди понуђач. 
Гарантни рок за испоручено добро треба да износи најмање 12 месеци од дана 
извршене испоруке и инсталације уговореног добра. 
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ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, обука, пуштање у рад, оригинална 
упутства, сертификати, гаранција, увозну царину и друге дажбине, трошкови испоруке 
Ф-цо лабораторија купца у Завода за јавно здравље Ћуприја Поморавље у Ћуприји, 
Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја. 
Цена у понуди је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

 
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉ АВАЊ У, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊ Е 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊ А, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊ А ИСПУЊ ЕЊ А ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 30 дана од дана отварања понудa. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима 
из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
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Изабрани понуђач, на дан потписивања уговора или најкасније у року од 10 дана од тог 
дана, је дужан да достави: 
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 
од 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму у тренутку закључења уговора, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од од истека рока за коначно извршење 
посла.   
По извршавању уговорених обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Понуђача. 
 

 
ЗАШТИТА ПОВЕРЉ ИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉ А 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊ Е, УКЉ УЧУЈУЋИ И Њ ИХОВЕ  
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊ ЕЊ А У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊ ЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу Завода за јавно здравље 
Ћуприја Поморавље у Ћуприји, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја или e-mail: 
hemija@zzjzcuprija.com или факсом на број 035/ 8470-559 тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде додатне 
информације или појашњења радним данима од 8-14h, са назнаком: " Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. ЈНМВ 
11/2018“, у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуда, а Наручилац ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику 
у року од три дана од дана пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће 
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. На истом месту 
ће објавити и измене и допуне конкурсне документације. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН. 

 
ДОДАТНА ОБЈАШЊ ЕЊ А ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊ А ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО Њ ЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако 
се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

mailto:hemija@zzjzcuprija.com
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одбити као неприхватљиву.  
 
ПОШТОВАЊ Е ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊ Е ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
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 
поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републикој комисији. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на 
адреси Завод за јавно здравље Ћуприја Поморавље у Ћуприји, Миодрага Новаковића 
78, 35230 Ћуприја, Србија радним даном од 08:00 часова до 14:00 часова, електронском 
поштом на e-mail zjz._cuprija@mts.rs, факсом на број 035/8470-559  или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 
Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, односно после 
одлуке о додели уговора, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара , а потврда о извршеној уплати мора 
са садржи следеће елементе: 

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке, 
- да представља доказ о извршеној уплати таксе ( датум извршења налога односно 

реализације ); 
- износ таксе из чл.156 ЗЈН чија се уплата врши; 
- број жиро рачуна: 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 уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
- корисник: буџет Републике Србије. 

mailto:zjz._cuprija@mts.rs
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама чл.150 Закона. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148 - 167. Закона. 

 
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. 
Закона.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18/36 

V   ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 
 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“ и то: 
 
 Цена (Ц)                                         70 пондера 
 Техничка предност – Детекциони лимит  

FID детекторa ≤ 1.2 pg C/s (Т1)                                         20 пондера 
 Техничка предност - Максимална температура 

„Split/Splitless“ инлета ≥425 оC (Т2)                                  10 пондера 
                            -------------  

Укупно:                         100 пондера 

Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи: 
  

БП = Ц + Т1 + Т2  
 
БП максимално=100 пондера 

 
ЦЕНА (Ц) – 70 пондера 
Пондери за цену (Ц) се рачунају по следећој формули: 
 
                              најмања Цена у понудама које се бодују  
ЦЕНА (Ц)  = -------------------------------------------------------------------------- x 70 
                                        цена понуде која се бодује 
 
(Заокруживање резултата врши се по математичким правилима на другу децималу). 
 
 Техничка предност  - дет екциони лимит  FID дет ект ор ≤ 1.2 pg C/s (Т1) –   20 

пондера 
 
Уколико понуђени уређај поседује FID детектор са детекционим лимитом ≤ 1.2 pg C/s, та 
техничка предност ће се пондерисати са 20 пондера.  
 
Уколико понуђени уређај не поседује FID детектор са детекционим лимитом ≤ 1.2 pg C/s, 
то ће се пондерисати са 0 пондера.  
 
 Техничка предност  - Максимална температура „Split/Splitless“ инлета ≥425 оC  (Т2)    

-   10 пондера 
 
Уколико понуђени уређај има максималну температуру „Split/Splitless“ инлета ≥425 оC  , та 
техничка предност ће се пондерисати са 10 пондера. 
 
Уколико понуђени уређај не поседује „Split/Splitless“ инлета са максималном температуром 
≥425 оC , то ће се пондерисати са 0 пондера. 
 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
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понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.  
 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.  
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VI   ОБРАСЦИ  КОЈИ  ЧИНЕ  САСТАВНИ  ДЕО  ПОНУДЕ 

 
 
 

6.1.    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку број 11/2018 - 
Систем за гасну хроматографију са „FID“ детектором. 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 
група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“  попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број 
подизвођача од мест а предвиђених у т абели, пот ребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
дост ави за сваког подизвођача. 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број 
учесника у заједничкој понуди од мест а предвиђених у т абели, пот ребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и дост ави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
 

Ред.б
р. 

Назив артикла 
Јед. 
мере 

Kоли-
чина 

Вредност 
без ПДВ 

Модел - 
тип 

Назив 
произвођача 

1 

Систем за гасну 

хроматографију са 

„FID“ детектором (са 

свим својствима описаним у 

обрасцу техничке 

спицификације) 

ком. 1       

 
 

Укупна вредност без ПДВ-а   

Износ ПДВ   

Укупна вредност са ПДВ-ом   

Гарантни рок (у месецима, минимално 
12 месеци) 

 

Начин плаћања   

Рок плаћања 
У року од 45 дана од дана пријема фактуре, а након 
испоруке и пуштања у рад 

Рок важења понуде   

Рок испоруке (у данима, максимално 30 
радних дана ) 

  

Модел – тип уређаја  

Назив произвођача   

Место и начин испоруке  

 
 

            Датум                                                         Понуђач 
    М. П.  

_____________________________                ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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6.2.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊ АВАЊ У УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ                             

 
 

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

следећу 

     
 

И З Ј  А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности број 11/2018 - Систем за гасну хроматографију са „FID“ детектором, 

испуњава све услове из чл. 75. и 76.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Понуђач 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије; 

 
 
  
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                     
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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6.3.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊ АВАЊ У УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76 
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

следећу 

     

 

И З Ј  А В У 

 

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности број 11/2018 - Систем за гасну хроматографију са „FID“ детектором, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, 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. 

 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверена печатом.  
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6.4.    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
         ( СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ) 

 

Р.бр. Предмет ЈН 
Вредност у 

динарима без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ 

Вредност у 
динарима са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 

1 
Систем за гасну 
хроматографију са „FID“ 
детектором  

 
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

· у колони 3. уписати колико износи вредност без ПДВ-а,  

· у колони 4. уписати колико ПДВ-а,  

· у колони 5. уписати колико износи вредност са ПДВ-ом,  

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
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6.5.    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
_________________________________________, доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 
 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: дост ављање овог обрасца није обавезно 
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6.6.      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

јавне набавке мале вредности бр. 11/2018 - Систем за гасну хроматографију са „FID“ 

детектором. 

 
 
 
 
         Место и датум ,                                                                         Понуђач, 
 
 
_______________________________                                _________________________ 

                                                                                       (потпис и печат овлашћеног лица) 
 
 
 

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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6.7.     ИЗЈАВА  О  ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА  ИЗ  ЧЛ.  75. СТ.  2.  ЗАКОНА 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА : _______________________________________________ 
 
СЕДИШТЕ :  ________________________________________________________ 
 
 
 
 

И З Ј  А В А  
 
 
 
                                   
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона изјављујем да сам при састављању понуде за јавну 

набавку мале вредности бр. 11/2018- Систем за гасну хроматографију са „FID“ 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да ми није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:            МП                      Потпис овлашћеног лица: 
 
_____________      _________________________ 
 

 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6. 8.    ТАБЕЛА  РЕФЕРЕНЦИ  ПОНУЂАЧА    
                  

Ред. 

број 

Референтни 

корисник/наручилац 
Лице за контакт тел. бр. 

Количина продатих 

система за гасну 

хроматографију 

са „FID“ 

детектором у 

последње три 

године до датума 

објаве тендера 

Јединична вредност 
продатих система 

за гасну 
хроматографију 

са „FID“ 
детектором (у дин. 

без ПДВ-а) 

1.     
 
 

2.     
 
 

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
    

 

6.  
    

 

7.  
    

 

8.  
    

 

9.  
    

 

10.  
    

 
Укупна вредност продатих и испоручених система за гасну хроматографију 

са „FID“ детектором. 
(у дин. без ПДВ-а): 

 

Укупна количина продатих и испоручених система за гасну хроматографију 
са „FID“ детектором 

(комада): 
 

 

 

Напомена: У случају више референци понуђач може да фотокопира приложени образац 

(табелу референце понуђача) 

 

 

 

 
Датум :                                  М.П.                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:  
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                                                                                        _________________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и овери, чиме потврђује да 
прихвата све елементе модела уговора. 

 
  
 
Закључен дана _________између: 
 
НАРУЧИЛАЦ: Завод за јавно здравље Ћуприја Поморавље у Ћуприји Миодрага 
Новаковића 78, 35230 Ћуприја, Србија ПИБ: 101527126 , Матични број: 07166923, Број 
рачуна: 355-1008077-66, Назив банке: Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Телефон: 
035/8470-036 Телефакс: 035/8470-559, кога заступа директор др Горан Радовановић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
ИСПОРУЧИЛАЦ: 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________ 

 
*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе 
Понуђача као конзорцијум Испоручиоца. 
  
Предмет уговора: Набавка и испорука лабораторијске опреме-  Сист ем за гасну 
хромат ографију са „FID“ дет ект ором, по спроведеном поступку за јавну набавку 
мале вредности бр. 11/2018 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац добара: 
- донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1136/1 

од 24.07.2018. године – Систем за гасну хроматографију са „FID“ детектором. 
- спровео поступак јавне набавке мале вредности- Систем за гасну 

хроматографију са „FID“ детектором, у свему према конкурсној документацији и 
техничкој спецификацији јавне набавке број 11/2018; 

- донео Одлуку о додели уговора за набавку добра из предмета овог уговора, 
број ______(попуњава Наручилац) од__________ (попуњава Наручилац) године. 



32/36 

  
Члан 2. 

Испоручилац се обавезује да добро из предмета овог уговора испоручи 
уговореног квалитета, са пажњом доброг стучњака, у свему према техничкој 
спецификацији из конкурсне документације за јавну набавку бр. 11/2018, важећим 
прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту 
добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог 
уговора. 
 

Члан 3. 

Уговорне стране споразумно утврђују да укупна цена из овог уговора са свим 
трошковима без ПДВ-а износи: ______________ динара без ПДВ-а (словима: 
_________________________________динара) односно,  ________________ динара са 
ПДВ-ом (словима: _________________________________динара).                                                     

Цена из става 1 овог члана је фиксна до коначне реализације уговора. 
Вредност добра из става 1 овог члана добијена је на основу уговорене цене 

прецизиране у усвојеној понуди Испоручиоца __________(попуњава Наручилац) 
од_____________ (попуњава Наручилац) године, која са техничком спецификацијом 
чини саставни део овог уговора.  

Цена је дата Ф-цо лабораторија купца у Ћуприји, на адреси Завод за јавно 
здравље Ћуприја Поморавље у Ћуприји Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја. 
 

Члан 4. 
Под условом да је Наручилац у тренутку испоруке у поседу важећих средства 

финансијског обезбеђења из члана 5 овог уговора, у свему сагласно прецизираном у 
одредбама овог уговора,  Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци, монтажи и 
извршеном пуштању опреме у рад исплати Испоручиоцу вредност стварно 
испорученог добра са ПДВ-ом, испорученог на основу рачуна Испоручиоца, а на 
основу стварно испорученог добра, по уговореној вредности у динарима, у року до 45 
дана од дана пријема исправног рачуна на адресу Наручиоца, а испостављеног по 
записнику о примопредаји добра потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца 
без примедби. 
 

Члан 5. 
Испоручилац се обавезује да, истог дана или најксанијње у року до 10  

календарских дана од дана обостраног потписивања уговора достави Наручиоцу:  

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, са 

меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности 

добра (без ПДВ-а) и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата 

Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке; 

 
Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да уговорено добро Наручиоца испоручи, монтира и 
пусти у рад  у року до ________ дана (најдуже 7 дана) од дана потписивања уговора. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу уговорено добро монтира, пусти  у рад 
и изврши обуку извршилаца Наручиоца, у складу са техничком спецификацијом и 
захтевима из  конкурсне документације бр. 11/2018. 

Приликом испоруке, испоручено добаро се евидентира у пословним књигама 
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Наручиоца на основу прописане документације. 
Уколико Испоручилац не изврши обавезу из става 1 и 2 овог члана уговора, 

накнадни примерени рок за извршење обавезе износи 15 (петнаест) дана од дана 
пријема захтева Наручиоца за извршење уговора, а под претњом раскида уговора. 
 

Члан 7. 
Уколико Испоручилац не изврши уговорени посао (испоруку, монтажу, 

пуштање у рад опреме и не изврши обуку извршилаца  Наручиоца) у уговореном року, 
платиће Наручиоцу на име уговорене казне износ од 2 промила од уговорене вредности 
добра за која је у доцњи, за сваки дан закашњења односно прекорачења рока, а највише 
до 5% од укупно уговорене цене добра (са ПДВ-ом). 

Наручилац има право да наплати уговорну казну без сагласности Испоручиоца 
умањењем износа за уплату по рачуну испостављеном од стране Испоручиоца. 

Наручилац је овлашћен да у случају доцње Испоручиоца у испоруци уговореног 
добра наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за 
отклањање недостатака у гарантном року и да евентуалну разлику до пуног износа 
штете настале због закашњења Испоручиоца са извршењем уговорених послова 
наплати по правилима Закона о облигационим односима. 
 

Члан 8. 
Испоручилац је обавезан да уговорено добро испоручи уговореног квалитета из 

техничке спецификације конкурсне  документације бр. 11/2018, која чини саставни део 
усвојене понуде Испоручиоца и саставни део овог уговора. 

Примопредају испорученог добра врши специјалиста за контролу лекова у 
Апотеци Зајечар и представник продавца, који записнички констатују испоруку добра, 
додатне опреме, предају оригиналних упутства са преводом на српски језик, 
сертификата, гаранција, атеста, као и друге документације којом Испоручилац доказује 
уговорени квалитет добра и саoбразност, према захтевима из техничке спецификације 
конкурсне документације бр. 11/2018.  

Наручилац задржава право да приликом примопредаје добра, исто провери и 
врати, уколико се покаже да не одговара  уговореном квалитету и није саoбразно 
захтевима из техничке спецификације. 

Примопредаја не може отпочети пре извршене обуке из чл. 6 овог уговора и 
успешног пуштања опреме у рад. 

Сматраће се да је Испоручилац предао уговорено добро даном потписивања 
записника о примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца и 
Испоручиоца без примедби. 

 
Члан 9. 

 Приликом примопредаје, Наручилац  је дужан да извршени посао на уобичајени 
начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах 
саопшти Испоручиоцу. 
 Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем 
обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак. 
 У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац 
има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да извршени 
посао прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом 
недостатку. 
 У случајевима из става 2 и 3 овог члана Наручилац има право да захтева од 
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Испоручиоца да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатака 
(испуњење уговора). 
 Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема 
захтева за испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да 
раскине уговор, о чему писмено обавештава Испоручиоца. 
 Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Испоручиоцу 
накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од 
дана пријема обавештења из става 5 овог члана. 
 Наручилац може да раскине  уговор и наплати  меницу за добро извршење посла 
и за отклањање недостатака у гарантном року и без остављања накнадног рока, ако га 
је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да 
Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће 
моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 

 
Члан 10 

 Гарантни рок за испоручено добро износи _______________  месеци (најмање 
12 месеци) од дана извршене испоруке уговореног добра (датум потписивања 
записника о примопредаји без примедби овлашћених лица Наручиоца). 

За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси 
Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене мане Испоручилац је обавезан да 
отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације.                  
 Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог уговора, 
продужава се за време његовог нефункционисања и отклањања рекламације.  

У колико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да 
Наручиоцу у даљем року  од 8 дана испоручи ново добро уговореног квалитета, уместо 
добра на којем  се нису могли отклонити недостаци, када гарантни рок почиње да тече 
изнова.  

Ако Испоручилац не отклони недостатке у утврђеном року, Наручилац има 
право да активира средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року и да износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о 
облигационим односима. 
 Испоручилац је у обавези да обезбеди сервис и одржавање испоручених и 
инсталираних добара у гарантном року код сервисера сертификованог од стране 
произвођача испоручене опреме.  

Понуђач мора да обезбеди сервис и одржавање (резервне делове, оправку) на 
територији Р. Србије у вангарантном периоду, од стране сертификованог сервиса који 
је сертификован од стране произвођача опреме, чију опрему нуди понуђач, и то на 
период од најмање 10 година од дана закључења овог уговора. 

 
Члан 11. 

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца  односно на 
страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно 
Наручиоца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се 
предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или 
нехат или пропуштање дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца. 

Виша сила из става 1 овог члана може да обухвати, али није ограничена на акте 
власти земље Испоручиоца односно Наручиоца односно произвођача у свом сувереном 
својству, ратове, револуције, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, карантин, ембарго 
и слично, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца 
односно Наручиоца, односно произвођача. 
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У случају наступања више силе како је дефинисана ставом 1 и 2 овог члана на 
страни Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на немогућност извршења 
овог уговора, јер су добра из овог уговора ствари одређене по роду, неће се сматрати да 
је Испоручилац повукао менице предате Наручиоцу у складу са овим уговором.  
Испоручилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1 и 2 овог члана 
наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним 
путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све 
док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за 
извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има 
право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и 
наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5 овог 
уговора. 

Уколико случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје 
дуже од 30 дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном 
Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор без 
остављања раскидног рока. 

 
Члан 12. 

Саставни део овог уговора чине: 
      -     усвојена понуда Испоручиоца  која је заведена на архиви Наручиоца под бр. 

________(попуњава Наручилац)  од  _______(попуњава Наручилац) године;  
      -     техничка спецификација  конкурсне документације бр. 11/2018;  
      -    одлука Наручиоца о додели уговора за набавку добара  број_______ (попуњава 
Наручилац) од____________ (попуњава Наручилац) године. 

 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:   
-када уговор потпишу обе уговорне стране;  
-када Испоручилац преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у свему 

сагласно и у складу са прецизираним у члану 5 овог уговора. 
Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на 

снагу, уколико Испоручилац не достави средства финансијског обезбеђења из 
предходног става овог члана уговора у свему сагласно и у року прецизираним чланом 5 
овог уговора.  

Овај уговор престаје када се исцрпе финансијска средстава утврђена  чланом 3 
став 1 овог уговора и/или испоручи уговорено добро.  

 
Члан 14. 

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговром надлежан је суд 
одговарајуће стварне надлежности.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Члан 15. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене 
у писаној форми, сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора. 
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Члан 16. 
            Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 
 
 
 
 

У  __________________, дана ________________. године. 
   
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 
Завод за јавно здравље Ћуприја 

 ИСПОРУЧИЛАЦ 
 

_______________________________ 
Директор, М.П. Директор, 

 

(име и презиме овлашћеног лица 
наручиоца) 

 (име и презиме овлашћеног лица 
понуђача) 

 
 
 
 
 
 
ЗАЈЕДНИЧКИ ПОНУЂАЧ: ____________________________ 
 
 
 
 
ПОДИЗВОЂАЧ: _____________________________________ 
 




