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На основу чл. 32. 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 348/118/2019-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 348/1-18/2019-3,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке бр. 348/1-18/2019-2, набавка добара:
Лабораторијска опрема
Конкурсна документација садржи:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
Адреса: Војводе Степе бр.450, 11221 Београд
Интернет страница http: www.pharmacy.bg.ac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 348/1-18/2019-2, су добра –
Лабораторијска опрема. Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.

Партије: Предмет јавне набавке је обликован у 13 (тринаест) партија и то:
ПАРТИЈА 1- UV-VIS СПЕКТРОМЕТАР ЗА МИКРОТИТРАЦИОНЕ ПЛОЧЕ И КИВЕТЕ;
Назив и ознака из општег речника набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка и
прецизна опрема.
ПАРТИЈА 2 – АНАЛИЗАТОР ТЕКСТУРЕ; Назив и ознака из општег речника набавке
38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 3 - МАГНЕТНА МЕШАЛИЦА СА ГРЕЈАЊЕМ; Назив и ознака из општег
речника набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 4 – ВОРТЕКС ЗА ЕПРУВЕТЕ; Назив и ознака из општег речника набавке
38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 5 - МЕРНИ УРЕЂАЈ ЗА СНИМАЊЕ ПОДАТКА ИЗМЕРЕНЕ
ТЕМПЕРАТУРЕ; Назив и ознака из општег речника набавке 38000000 - Лабораторијска,
оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 6 - ТЕРМОХИГРОМЕТАР; Назив и ознака из општег речника набавке
38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 7 - ТЕРМОМЕТАР ЗА ФРИЖИДЕРЕ 810- 225; Назив и ознака из општег
речника набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 8 – АПАРАТ ЗА МЕШАЊЕ ЕПРУВЕТА; Назив и ознака из општег речника
набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 9 – МИКРОСКОП ЗА АНАЛИЗИРАЊЕ ЋЕЛИЈА КРВИ И СЕДИМЕНТА
УРИНА; Назив и ознака из општег речника набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка
и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 10 - ЦЕНТРИФУГА; Назив и ознака из општег речника набавке 38000000 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 11 - СПЕКТРОФОТОМЕТАР; Назив и ознака из општег речника набавке
38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 12 - КОЛОРИМЕТАР; Назив и ознака из општег речника набавке 38000000 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
ПАРТИЈА 13 – БИНОКУЛАРНИ МИКРОСКОП СЕТ; Назив и ознака из општег речника
набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
4. Контакт
Комисија за јавну набавку бр. 348/1-18/2019-2, сваког радног дана у периоду од 9.00 до
15.00 часова, е-mail адреса: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке број 348/1-18/2019-2 су добра Лабораторијска опрема, назив и ознака
из општег речника набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.
Добра која су предмет набавке морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена према
документацији произвођача у складу са захтеваним стандардима како је то одредио наручилац.
Понуђена опрема у потпуности мора одговарати задатим минималним техничким
спецификација из конкурсне документације.
У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови.
Понуда мора да обухвата сва добра из техничке спецификацијe.
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Овим поступком се набављају основна средства за обављање лабораторијског испитивања
разврстаних по партијама.
2. СПЕЦИФИКАЦИЈА У ТАБЕЛАРНОМ ПРИКАЗУ ПО ПАРТИЈАМА:
Партија 1
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

UV-VIS СПЕКТРОМЕТАР
1
Kомад
ЗА МИКРОТИТРАЦИОНЕ ПЛОЧЕ И КИВЕТЕ
Техничка спецификација опреме:
Уређај треба да омогућава читање свих тестова апсорбанције у микротитрационој плочи
или кивети - са заједничким протоколима тестирања који су унапред одређени и доступни
кликом миша. Такође, уређај треба да садржи високо-ефикасну оптичку решетку и детектор
чврстог стања који омогућава мерење интензитета светлости кроз UV и видљиве делове
спектра и омогућава мерење апсорбанције пуног спектра (220-1000nm) за мање од 1
секунде по удубљењу без потребе за механичким скенирањем.
1. Начини детекције: UV/ VIS спектар апсорбанције
2. Начини мерења: Мерења крајње тачке и кинетичка мерења. Скенирање удубљења
3. Формати микротитрационе плоче: 6- до 1536- удубљењима микротитар плоча, коју
трба да дефинише корисник
4. Носач микротитрационе плоче: Компатибилан са роботом
5. Порт кивете: Порт кивете је намењен за кивете са дужином путање од 10мм,
микрокивете, Traycell компатибилан. Висина снопа 8.5 мм
6. Извор светлости: Високо енергетска ксенонска блиц лампа
7. Детектор: Спектрометар са CCD
8. Спектрални опсег: 220 - 1000 nm
9. Сензитивност: Одабир спектралне резолуције: 1, 2, 5, 10 nm
10. OD опсег: 0 do 4 OD
11. Тачност: < 1% на 2 OD
12. Прецизност: < 0.5% на 1 OD и < 0.8% на 2 OD
13. Време читања: Пун спектар од 220 до 1000 nm за мање од 1 секунде по удубљењу
14. Шејковање: Линеарно, орбитално, двоструко орбитално. Време и брзину треба да
дефинише корисник.
15. Инкубација: +3°C изнад окружења до 45°C за микротитрационе плоче и кивете
1.
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16. Гас Вент: Систем за ињектовање атмосферског ваздуха или извлачење вакума у читачу
17. Софтвер: Мулти-кориснички софтверски пакет укључујући Контролу читача и MARS
Data Analysis Softver, у складу са FDA 21 CFR Deo11
18. Компјутерски interface: USB 2.0 компатибилан са USB 1.1
19. Димензије: Дужина: 36 цм, ширина: 50 цм, висина: 16 цм
20. Тежина: 10 kg
21. LVis плоча: Микротитар плоча дизајнирана за мерење 16 узорака мале запремине (2 µl) и
стандардне кивете. Инкорпорира NIST-traceable filtere i holomijum oksid стандарде за
тестирање перформанси инструмента.
22. Сензитивност: 2 ng/µL dsDNA.
Партија 2
Ред. бр.

1.

Назив

Јединица
мере

Количина

АНАЛИЗАТОР ТЕКСТУРЕ

Kомад

1

Техничка спецификација опреме:
1. Рам уређаја
• Капацитет уређаја: минимално 5kN
• У складу са стандардом ИСО 7500-1 класа 1
• Аутоматска калибрација силе
• Вертикални радни простор: минимално 900mm
• Минимална брзина тестирања: минимално 0.001 mm/min
• Максимална брзина тестирања: минимално 800 mm/min
• Брзина узорковања: минимално 1ms
• Минимална тежина уређаја: 50кг
• Максимална тежина уређаја: 80кг
• Напајање: монофазно, 200-230V
2. Мерна ћелија
• Капацитет: 1kN
• Класа тачности: минимално Класа 1
3. Стезне чељусти
• Тип чељусти: Пнеуматске
• Капацитет: 1kN
• Ширина прихватних плоча: минимално 50mm
4. Алат за савијање у три тачке:
• Капацитет: минимално 500N
• Растојање између ослонаца: минимално 2mm, максимално 100mm
• Ширина притискивача и ослонаца: минимално 80mm
• Радијус заобљења притискивача и ослонаца: R1mm
5. Утискивач са сфером
• Пречник сфере: 7mm
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Партија 3
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

1.

МАГНЕТНА МЕШАЛИЦА СА ГРЕЈАЊЕМ

Kомад

1

Јединица мере

Количина

Kомад

2

Јединица мере

Количина

Техничка спецификација опреме:
• Капацитет мешања минимум 20l
• Опсег брзине од 100 дo 1500 rpm
• Димензије керамичке плоче 180x180 ±5%
• Опсег температуре минимум 550˚C
• Подешавање температуре ±0.1˚C
• Степен заштите IP42
• Тежина до 5.5kg
• Дигитална контрола са LCD дисплејем
• У комплету са PT1000 пробом, сталком и држачем
• Произвођачка гаранција минимум 2 године
Партија 4
Ред. бр.

Назив

1.
ВОРТЕКС ЗА ЕПРУВЕТЕ
Техничка спецификација опреме:
• Подесива брзина до 4500rpm
• Орбитално кретање, 4.5мм
• Димензије 100x100x70мм ±5цм
• Тежина до 600г
• Заштита IP 43
• Произвођачка гаранција минимум 2 године
Партија 5
Ред. бр.

Назив

МЕРНИ УРЕЂАЈ ЗА СНИМАЊЕ
Kомад
1
ПОДАТКА ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Техничка спецификација опреме:
• Data Loger temperature-мерни уређај за снимање података измерене температуре;
• карактеристике: мерни опсег: -25° до 60 °C,
• дисплеј: LCD,
• приказ: тренутна температура и до 6 аларма,
• тачност: ±0,5 °C (-20° do +40 °C),
• резолуција: 0,1°C,
• број записа: 16.129 очитавања,
• заштита: IP65,
• старт прекида: ДА;
1.
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Партија 6
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

1.

ТЕРМОХИГРОМЕТАР

Kомад

2

Техничка спецификација опреме:
• Стони LCD термохигрометар 810-145- мерни уређај за мерење температуре и релативне
влажности ваздуха;
• температура ваздуха: начин мерења: термистор, мерни опсег: 0 °C до +50°C, резолуција:
0,1°C, тачност: ±1°C
• релативна влажност ваздуха: начин мерења: капацитивно, мерни опсег: 10% RH до 99%
RH, резолуција: 1% RH, тачност: max. ±5% RH,
• батерије: 1,5V AAA, животни век батерије: до 10.000 сати,
• функције: минимална и максимална вредност,
• избор приказа температуре (oC/F),
• индикатор квалитета ваздуха,
• димензије 100x110x20mm ±10мм,
• тежина 135g ±10гр.
Партија 7
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

1.

ТЕРМОМЕТАР ЗА ФРИЖИДЕРЕ 810- 225

Kомад

2

Техничка спецификација опреме:
• Термометар за фрижидере 810-225- мерни уређај за мерење температуре фрижидера;
• карактеристике: температурни опсег: -10°Ц до +50 °Ц,
• тачност: ± 1 °Ц,
• тачност: ± од 0,1 до 0,4 °Ц / еталонирано,
• резолуција: 0,1 °Ц,
• функције: индикатор сигурне зоне од 0 до 8°Ц,
• избор приказа температуре (°Ц/Ф), велики ЛЦД диспеј,
• напајање: 3В ЦР2032 литхиум,
• животни век батерије: максимум 5 година,
• димензије: 71 x 18 x 42 мм ±10мм
• тежина: 35г ±10гр
Партија 8
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

1

АПАРАТ ЗА МЕШАЊЕ ЕПРУВЕТА

Kомад

1

Техничка спецификација опреме:
• Апарат за мешање епрувета за крвне слике Roller Mixer ROTA-100- Euinstruments или
одговарајуће;
• LED дисплеј: Да
• Опсег брзина: 10rpm-80rpm,
• Режим рада: ваљање и љуљање
• Дужина ролера: 280 mm,
• Максимално оптерећење: 4 kg
Конкурсна документација бр. 348/1-18/2019-2
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•
•
•
•
•
•

Опсег времена: 1 min-99h:59min или континуирано
Волтажа: AC 100 ~230V, 50/60Hz
Снага: 25W
Осигурач: 250V, 1A, Ф5x20
Димензије: 450 x 260 x 120mm ±5см
Нето тежина: 3,7 kg.

Партија 9
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

МИКРОСКОП ЗА АНАЛИЗИРАЊЕ
Kомад
1
ЋЕЛИЈА КРВИ И СЕДИМЕНТА УРИНА
Техничка спецификација опреме:
• Микроскоп за анализирање ћелија крви и седимента урина Mikroskop Mikro-CB5Euinstruments или одговарајуће;
• Механичка дужина цеви: 160мм,
• Глава: тринокуларна нагнута на 30 степени, може да се окреће 360 степени,
• Окулари: WФ10X и WФ16X,
• Ахроматски објективи: 4X, 10X, 40X, 100x,
• Димензије етапе: 140x140мм,
• Распон фокусирања: 30мм,
• Подела финог фокусирања: 0.002мм,
• Abbe kondenzator: НА=1,25 са контролом фокусирања зупчаника,
• Осветљење: халогена сијалица 6В/20W,
• Напајање: 110,
• CE сертификат: да,
• Додатна опрема: 6В/20W резервна халогена сијалица, имерзионо уље, плави, зелени,
жути филтери,
• Димензије микроскопа: 12" x 9" x 16".
• 10MP дигитална камера,
• да има могућност повезивања на PC рачунар, и software компатибилан са Windows
оперативним системом,
• USB кабл;
1.

Партија 10
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

1.

ЦЕНТРИФУГА

Комад

1

Техничка спецификација опреме:
• Центрифуга model i Fuge C4000, Нeuation Technologies Pvt. Ltd или одговарајуће
• Подесиви параметри рада: брзина и време центрифугирања, 99 подесивих радних програма,
у комплету са слободно-ротирајућим ротором са 6 места за епрувете 10ml, опсег брзине од
500-4000rpm у корацима по 10rpm, максимална RFC уз понуђени ротор 2270xg, контрола
баланса, закључавање поклопца у току рада, аутоматско отварање поклопца по завршетку
процеса, подигнут поклопац онемогућава покретање центригуге, дигитални дисплеј са
приказом брзине и временом центрифуге, контрола времена од 1-999min, дугме за кратко
центрифугирање, димензије (ДxШxВ): 415x355x173mm ±5см, тежина: 7.7 kg (без ротора) /
тежина ротора ~ 0,75kg, Напајање: 230V/50Hz
Конкурсна документација бр. 348/1-18/2019-2
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Партија 11
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

1.

СПЕКТРОФОТОМЕТАР

Kомад

1

Техничка спецификација опреме:
SPECOL или одговарајуће Visible Spectrophotometer 325-1050 nm
• Optical system: single beam, grating 1200 lines/mm
• Light source: Tungsten lamp
• Spectral bandwidth: 6 nm
• Wavelength Accuracy: ±3 nm
• Wavelength Repeatability: 1 nm
• Photometric Accuracy: ±1%T
• Photometric Repeatability: 0,5%T
• Photometric Range:0-200%T, -0,3-3A
• Stray light: 0,5%T
• Stability: 0,004A
• Baseline flatness: ±0,002A
• Noise: ±0,001A
• Wavelength setting: manual
Партија 12
Ред. бр.

Назив

Јединица мере

Количина

1.

КОЛОРИМЕТАР

Kомад

1

Техничка спецификација опреме:
• Colorimeter COL200T Table top Colorimeter или одговарајуће;
• Minimum readout: 0,001
• Measuring range:0-50
• Basic error: ±5%FS
• Repeatability: ≤0,5%
• Zero draft: ±5%FS
Партија 13
Ред.бр.
1.

Назив

Јединица мере

Количина

БИНОКУЛАРНИ МИКРОСКОП СЕТ

Комад

2

Техничка спецификација опреме:
• Binocular microscope set, with UYCP POWER CORD and DUST COVER Olympus или одговарајуће.
• Body: Aluminum die-cast metal frame, protective plastic covering;
• Optical System: Infinity optical system;
• Illumination System: Built-in transmited illumination system. LED power consumption: 0.5W
(nominal value);
• Focusing: Stage height movement, Coarse movement stroke: 15mm, Coarse adjustment limit
stopper, Torque adjustment for coarse adjustment knob, Fine focus knob (minimum adjutsment
gradations: 2.5µm);
• Revolving Nosepiece: Fixed quadruple nosepiece with inward tilt;
Конкурсна документација бр. 348/1-18/2019-2
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• Stage: Wire movement mechanical fixed stage. Size (W×D): 174mm × 89mm. Traveling range
(X×Y): 76mm × 30mm. Specimen holder. Specimen position scale; Rackless stage and stage cover
• Eyepiece (anti-fungal) - 10X Field Number (FN): 20; Fixed eyepieces
• Tube inclination: 30°, Locking pin for easy binocular rotation
• Interpupillary distance adjusting range: 48 – 75 mm;
• Eyepoint adjustment: 370.0 – 432.9 mm;
• Condenser: Abbe condenser NA 1.25 with oil immersion. Built-in aperture iris diaphragm;
• Objectives - Plan Achromat, anti-fungal: 4X NA 0.1 W.D. 27.8mm; 10X NA 0.25 W.D. 8.0mm;
40X NA 0.65 W.D. 0.6mm;
• Dimensions (W × D × H) 198 mm × 398 mm × 386 mm
• Weight Approximately 5.9 kg
• Power Consumption Less than 2 W
• Mikroskop treba da ima rešenje ALIMS-a
ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:
Место испоруке је магацини Наручиоца, у Београду, ул. Војводе Степе 450.
Наведени Општи, Технички и Остали захтеви представљају минимум који мора бити
испуњен. Понуђач уз понуду доставља и релевантне доказе (произвођачке спецификације,
каталоге, упутства, брошуре са обележеним карактеристикама) у којима треба јасно
обележити или маркирати податке о траженим техничким карактеристикама.
Уколико тражени докази не буду достављени уз понуду иста ће бити оцењена као неприхватљива.
Квантитативни и квалитативни пријем опреме врши наручиоц, у складу са закљученим уговором.
У складу са отпремницом коју доставља понуђач, коју потписује и оверава печатом
наручилац, израђује се записник о квантитативном и квалитативном пријему опреме који
потписује и оверава комисија наручиоца и представник понуђача. Добра морају бити у
оригиналној фабричкој амбалажи која је предвиђена техничком документацијом произвођача
или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за
време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у
власништву наручиоца и не плаћа се.
Наручиоц неће извршити пријем оштећеног или неупакованог добра, те ће се сматрати да
исте понуђач није испоручио. Понуђач је дужан да опрему коју достави и инсталира, пусти у
рад, као и да обучи минимум једног запосленог наручиоца да рукује истом.
Ако се након пријема опреме, током употебе, у гарантном року, утврде технички недостаци
који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом квантитативног и
квалитативног пријема опреме (скривени недостатак) или евентуалне неисправности,
наручилац ће послати понуђачу писану рекламацију.
Понуђач мора након писане рекламације одазвати се у року од 48 сати и након тога решити
рекламацију, односно отклонити технички недостатак или евентуалне неправилности,
однодно опрему (апарат) мора заменити новим, који има једнаке или боље техничке
карактеристике.
Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року од 30 дана понуђач се
обавезује да стави на коришћење, у времену трајања поправке, заменско средство (опрему)
са траженим или бољим крактеристикама
Све понуде које нису у складу са овим захтевима одбиће се као неодговарајуће.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, а испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем доказа.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Ред. бр.

1.

2.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног
Да је регистрован код надлежног
суда
органа, односно уписан у
Напомена: Понуђачи који су регистровани у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
регистру који води Агенција за привредне регистре
1. тач. 1) Закона о јавним
не морају да доставе овај доказ јер је јавно
набавкама);
доступан на интернет-страници Агенције за
привредне регистре.
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
Основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре
Напомена: Уколико уверење Основног суда не
Да он и његов законски заступник обухвата податке из казнене евиденције за кривична
није осуђиван за неко од
дела која су у надлежности редовног кривичног
кривичних дела као члан
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
организоване криминалне групе,
Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
да није осуђиван за кривична дела СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног
против привреде, кривична дела
лица, односно седиште представништва или
против животне средине, кривично огранка страног правног лица, којим се потврђује да
дело примања или давања мита,
правно лице није осуђивано за кривична дела против
кривично дело преваре (чл. 75. ст. привреде и кривично дело примања мита.
1. тач. 2) Закона о јавним
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
набавкама);
организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лиценије осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала.
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту
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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 о јавним
набавкама);

4.

Да поштује обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)

рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника, дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства финансија да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Изјава (Образац 4)
Напомена: Изјаву морају да потпишу и овере
печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси
група понуђача, ова изјава мора бити потписана
одстране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке.
ДОДАТН И УСЛОВ И
А) НЕОПХОДАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Ред. бр.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

За запослено лице код понуђача:
1.

Да понуђач располаже са једним
радно ангажованим сервисером

- фотокопија уговора о раду, М образац или
други уговор који је правни основ његовог
ангажовања од стране понуђача;

Б) НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Ред. бр.

2.

УСЛОВИ

Да понуђач поседује стандард
ISO 9001 Систем менаџмента
квалитета
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3.

Да је понуђач – произвођач
/овлашћени дистрибутер
/овлашћени продавац
Да је понуђач овлашћени
севисер, на територији
Републике Србије;

4

Да је понуђач у периоду који
није дужи од три године од
датума објаве позива извршио
минимум две продаје
истоврсних уређаја

Потврде (сертификат и сл.) произвођача да је
овлашћени дистрибутер / потврде (сертификат
и сл.) произвођача или овлашћеног дистрибутера
да је понуђач овлашћени продавац (уколико
понуђач достави потврду (сертификат и сл.)
овлашћеног дистрибутера, потребно је да
достави уз то и потврду (сертификат и сл.) којим
се доказује статус тог овлашћеног дистрибутера.
Услов да је овлашћени сервисер понуђач
доказује достављањем изјаве која је дата под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу
којом потврђује да је овлашћени сервисер.
Изјаву урадити у слободној форми на
меморандуму понуђача, потписати и оверити
печатом.

Образац потврде референтног наручиоца/купца
(Образац 5)

Г) НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Ред. бр.

5

УСЛОВИ

Понуђач и сваки члан групе
понуђача није био неликвидан
више од 10 (десет) дана у
периоду од 1 (једне) године
рачунајући уназад од дана
објављивања позива за за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки.

ДОКАЗИ

Потврда Народне банке Србије
Напомена: Понуђач није у обавези да доставља
ове доказе јер су подаци јавно доступни на
интернет страници Народне банке Србије.

• Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о
јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да
испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
• 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. У том случају сваки члан
групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
• Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона о јавним набавкама, сходно члану 78. Закона о јавним набавкама.
• Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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• Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
• Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
• Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
• Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
• Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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.
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

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

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“ – критеријум је исти за све партије.
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом ценом, уговор ће се доделити
понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), _________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при
састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Конкурсна документација бр. 348/1-18/2019-2

М.П.

Потпис понуђача

15

Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Образац 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Лабораторијска опрема, ЈН број 348/1-18/2019-2
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
1. Микро
4. Велико

Врста правног лица

2. Мало
3. Средње
5. Физичко лице

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 места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) НАША ПОНУДА
ЗА ПАРТИЈУ БР.______- ________________________________________________________________
(навести број и назив партије)

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана
од дана отварања понуда)
Рок за испоруку добара (не дужи од 40
календарских дана од дана достављања
писаног захтева)
Гарантни рок на квалитет добара (не
краћи од 24 месеца)
Начин плаћања:

По испостављеној фактури за испоручена
добра, у оквирном року који не може бити
дужи од 45 дана од дана пријема.

Место испоруке

Магацини на катедрама Фармацеутског
факултета у ул. Војводе Степе бр. 450.
Београд

У ____________________ дана __________2019. г.

Потпис овлашћеног лица
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.
По потреби образац копирати.
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Образац 3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да је понуда у поступку
јавне набавке добара – Лабораторијска опрема, ЈН број 348/1-18/2019-2, поднета
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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Образац 5

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА
Назив наручиоца/купца:
Седиште
наручиоца/купца:
Пиб наручиоца-купца:
Матични број:
Лице за контакт и телефон
за проверу података:
(податке унети читко)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је :
_____________________________________________________________________________
(уписати назив и седиште понуђача/члана групе понуђача)

У периоду од ____________________ до ___________________ испоручио добра која су
предмет јавне набавке и то:
_______________________________________________________________________________,
у уговореном року, обиму и квалитету и до дана издавања ове потврде није прекршио своје
обавезе из гарантног рока.
Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 348/1-18/2019-2 Лабораторијска
опрема и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Датум:

М.П.

_________________________

Потпис
овлашћеног лица наручиоца/купца

_________________________________

Напомена: По потреби образац копирати
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МОДЕЛ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 348/1-18/2019-2
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Закључен између уговорних страна:
1. Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, улица Војводе

Степе бр. 450., пиб 101746950, мат.бр. 07001975, кога заступа Проф. др Слађана
Шобајић, декан Факултета (у даљем тексту: наручилац),
и
2. _______________________________________, са седиштем у ____________________,

улица __________________________________________ пиб _____________________,
матични број ___________________, кога заступа одговорно лице/директор
______________________________________ (у даљем тексту: добављач).

Добављач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:
1.______________________________________,са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2.______________________________________, са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
*Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе учесника.
**Уколико учесник наступа самостално не попуњавати.
*** Уколико понуђач учествује самостално Наручилац ће при изради коначног уговора изоставити ово поглавље

Односно у групи учесника коју чине:
1.______________________________________,са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2.______________________________________, са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
*Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.
**Уколико учесник наступа самостално не попуњавати.
*** Уколико понуђач учествује самостално Наручилац ће при изради коначног уговора изоставити ово поглавље
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Члан 1.
Уговорне стране констатују:
• да је наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и на основу
позива за подношење понуда за набавку ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, спровео
поступак јавне набавке број 348/1-18/2019-2;
• да је добављач доставио образац понуде број (биће преузето из понуде), која се налази у
прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;
• да понуда добављача у потпуности одговара опису и техничким карактеристикама
(спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне документације;
• да је наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Одлуке о додели
уговора број (попуњава наручилац), изабрао добављача, чиме су се коначно стекли услови
за закључење уговора.
Члан 2.
Предмет уговора је купопродаја добара како следи:
* При изради коначног уговора у табеларном приказу биће наведене само партије са укупним
вредностима које су прихваћене као најповољније понуде у поступку јавне набавке бр. 348/118/2019-2.
Саставни део овог Уговора је понуда добављача која је достављена по позиву за подношење
понуда, сачињена на основу захтева из конкурсне документације и прихваћена од стране
стручне комисије наручиоца .
Члан 3.
Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора, чија је купопродаја предмет овог Уговора
без обрачунатог пореза на додатну вредност износи _______* динара, односно са
обрачунатим порезом на додатну вредност износи _______* динара.
* Укупне вредности попуњава наручилац. При изради коначног уговора биће наведена укупна
вредност партија са и без пдв-а које су прихваћене као најповољније понуде у поступку јавне
набавке бр. 348/1-18/2019-2 .
Јединичне цене које су наведене у обрасцу понуде су фиксне до окончања уговора и
обухватају све трошкове.
Добављач не може захтевати додатно плаћање које се односи на предмет набавке, ни по
једном основу.
Члан 4.
Наручилац ће платити изабраном понуђачу:
• По испостављеној фактури за испоручена добра, у оквирном року који не може бити
дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна;
Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом за 2019. годину, за ове намене.
За обавезе које по овом уговору доспевају у 2020. години, наручилац ће извршити требовање
преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава
усвајањем Финансијског плана за 2020. годину или доношењем Одлуке о привременом
финансирању. У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због
немогућностипреузимања обавеза од стране наручиоца.
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Члан 5.
Добављач ће испоруку, инсталирање, пуштање у рад опреме које је предмет ове јавне
набавке, као и обуку минимум једног запосленог за руковање истом извршити по писаном
захтеву Наручиоца, у року од ____________ календарских дана од дана пријема писаног
захтева Наручиоца.
Добра се испоручују у простор на адреси Наручиоца.
Добављач има обавезу да најави испоруку на захтевану локацију наручиоца, најмање 24
(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, путем контакт телефона који буде наведен у
поруџбеници - захтеву.
Члан 6.
Испорука добара се врши у оригиналној фабричкој амбалажи која је предвиђена техничком
документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било
каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и
ускладиштења.
У складу са отпремницом коју доставља добављач, коју потписује и оверава печатом
наручилац, израђује се записник о квантитативном и квалитативном пријему опреме који
потписује и оверава комисија наручиоца и представник добављача.
Наручиоц неће извршити пријем оштећеног или неупакованог апарата, те ће се сматрати да
исте понуђач није испоручио.
Ако се након пријема опреме, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци
који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом квантитативног и
квалитативног пријема опреме (скривени недостатак) или евентуалне неисправности,
наручилац ће послати понуђачу писану рекламацију.
Понуђач мора након писане рекламације одазвати се у року од 48 сати и након тога решити
рекламацију, односно отклонити технички недостатак или евентуалне неправилности,
однодно опрему (апарат) мора заменити новим, који има једнаке или боље техничке
карактеристике.
Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року од 30 дана понуђач се
обавезује да стави на коришћење, у времену трајања поправке, заменско средство (опрему)
са траженим или бољим крактеристикама.
Члан 7.
Понуђач је обавезан да достави:
На дан закључења уговора бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро
извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца,
која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења
30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење предмета јавне набавке, с тим да
евентуални продужетак рока за извршење предмета јавне набавке има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће рок
бити продужен.
Меница и менично овлашћење за добро извршење посла се активира:
• Уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у задатом квалитету, у
роковима и на начин предвиђен Уговором и конкурсном документацијом;
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• за наплату пенала у висини 2‰ (промила) од уговорене вредности добара која касне са
испоруком, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала
не прелази 10% уговорене цене добара (без ПДВ-а). Наплату уговорне казне наручилац ће
извршити, без претходног пристанка добављача, умањењем износа наведеног у фактури,
али уз обавезу да га у року од 5 (пет) дана писмено обавести о разлозима извршеног
умањења.
• у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача
• у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања
рада наручиоца на било који начин.
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време до испуњења уговорних обавеза од обе уговорне
стране, а најдуже у року једне године од дана закључења уговора.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања
финансијске гаранције из члана 7. овог уговора.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у
случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих су 3 (три) за наручиоца и 1 (један)
примерак за добављача.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
у свему представљају израз њихове стварне воље.

За наручиоца:

______________________________________
Проф. др Слађана Шобајић, декан
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Каталози, упутства, брошуре са обележеним
карактеристикама, које је понуђач дужан да достави уз понуду, могу бити на енглеском
језику. Наручилац задржава право да од понуђача захтева превод наведених материјала.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и конкурсном
документацијом.
Понуда се доставља у оригиналу, печатирана и заведена код понуђача и потписана од стране
одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача
или групе понуђача.
Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова.
Понуда се саставља и подноси у једном примерку и искључиво на обрасцима који чине
саставни део ове конкурсне документације. Понуда ће се одбити као неприхватљива,
уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним
документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све
услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су последица нетачно и
недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених околности и услова,
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Војводе
Степе број 450, 11221 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку број 348/1-18/2019-2
– Лабораторијска опрема, НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.10.2019. године до 09,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. 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 бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама, позивом
за подношење понуда и конкурсном документацијом, и мора да испуњава све услове за
учешће у поступку јавне набавке.
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Приликом подношења понуде понуђач је дужан да, уз понуду, достави:
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве да под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је при састављању
понуде поштовао обавезе које произлазе 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 (Образац 1);
- попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац 2);
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Образац 3);
- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Образац 4);
- попуњен, потписан и печатом оверен образац потврде референтног наручиоца (Образац 5);
- модел уговора, попуњен, потписан и печатиран на последњој страни уговора где је то
предвиђено, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора;
- доказе наведене у поглављу III конкурсне документације, релевантне доказе испуњености
наведених техничких захтева (каталоге, упутства, брошуре са обележеним карактеристикама..)
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке обликован је у 13 партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да
се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део
понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у БеоградуФармацеутски факултет, ул. Војводе Степе бр. 450., Комисији за јавну набавку, са назнаком:
Измена/Допуна/Опозив/ понуде за ЈН бр. 348/1-18/2019-2 „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“.
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.
Понуђач може да измени или повуче достављену понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда у складу са чл. 87. став 6. Закона о јавним набавкама.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да
наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу конкурсној документацији, 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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђена добра морају у свему одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама (спецификацијама).
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће платити изабраном понуђачу:
• По испостављеној фактури за испоручена добра, у оквирном року који не може бити
дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна;
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9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати понуду.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца – по потписивању уговора,
на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног лица
Наручиоца.
Испорука и квантитативно-квалитативни пријем добара вршиће се на локацији Наручиоца у
складу са захтевом, у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама), која је
саставни део уговора. За квалитет добра гарантује и одговара понуђач.
Трошкови транспорта падају на терет понуђача.
Гаранција на испоручена добра не може бити краћа од 24 месеца од дана уградње истих или
пуштања у рад.
У случају да понуђач непрецизно одреди гаратни рок (од – до, око...и сл.), понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
Гарантни период почиње да тече од дана испоруке или пуштања у рад, зависно од тога да ли
се добро испоручује или понуђач и пушта опрему у рад (уколико моменат почетка рока није
прецизније дефинисан за поједине партије у самом уговору или обрасцу понуде).
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима.
Цене које у понуди дефинише понуђач су фиксне током извршавања Уговора и не подлежу
променама ни из каквих разлога.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, са и без пореза на додату вредност са свим
урачунатим припадајућим трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пдв-а, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.
Понуђене вредности морају бити одвојене ознакама/симболима тако да се могу јасно
утврдити децимале и хиљаде динара, у противном понуда ће се сматрати неисправном.
Ако понуђена цена укључује увозну царину, испоруку и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у понуди.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона
.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. Финансијско обезбеђење
Понуђач је обавезан да достави:

На дан закључења уговора бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро
извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба
да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет)
дана дужим од уговореног рока за извршење предмета јавне набавке, с тим да евентуални
продужетак рока за извршење предмета јавне набавке има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен.
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Меница и менично овлашћење за добро извршење посла се активира:
• Уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен Уговором и конкурсном документацијом;
• за наплату пенала у висини 2‰ (промила) од уговорене вредности добара која касне са
испоруком, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала
не прелази 10% уговорене цене добара (без ПДВ-а). Наплату уговорне казне Наручилац
ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем износа наведеног у
фактури, али уз обавезу да га у року од 5 (пет) дана писмено обавести о разлозима
извршеног умањења.
• у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача
• у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања
рада наручиоца на било који начин.
Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за
пренос средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача;
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање. Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди,
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди,
3. чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Војводе Степе број 450. 11221 Београд,
електронске поште на e-mail: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs од наручиоца захтевати
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, 348/1-18/2019-2.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Рок за закључење уговора
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана
јавног отварања понуда.
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.
У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, односно наручилац може
активирати Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда , а у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца
3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 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 захтева из члана 149., став 3. и 4. Закона, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона.
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе наручилац
ће такав захтев одбацити закључком.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 120.000,00 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном
захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог,
и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. Подносилац захтева за заштиту права дужан
је да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом
156. Закона.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је
објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати
таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама прихватиће се:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Детаљније упуство понуђачи могу да нађу на следећем линку:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm
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