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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), 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 348/1-
24/2019-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 348/1-24/2019-3, 
припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку радова бр. 348/1-24/2019-2 
Машински и електро радови у лабораторији Центра за рад са матичним ћелијама у 

развоју лекова 
 
 
Конкурсна документација садржи: 

 
 

Поглавље Назив поглавља  
I Општи подаци о јавној набавци  
 Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и 
 опис  радова,  начин  спровођења 

II  контроле   и   обезбеђења   гаранције   квалитета,   рок 
   извршења,   место   извршења, 
 евентуалне додатне услуге и сл.  
 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

III 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
 Услова  

IV Критеријум за доделу уговора  
V Обрасци који чине саставни део понуде  
VI Модел уговора  
VII   Упутство понуђачима како да сачине понуду  
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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 у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 348/1-24/2019-2 су радови – Машински и електро радови у 
лабораторији Центра за рад са матичним ћелијама у развоју лекова.  

Назив и ознака из општег речника набавки је: 45331000 - Радови на инсталацији грејања, 
вентилације и климатизације. 

 

4. Партије 

Набавка није обликована по партијама 

 

5. Контакт  

Комисија за јавну набавку бр. 348/1-24/2019-2, е-mail адреса: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда и 
техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета. 

Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима грађења, 
садржаним у Спецификацији радова. Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач 
је приликом сачињавања понуде дужан де се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања 
објашњења. 

Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са 
одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или 
прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити 
пажљиво, стручно и са првокласном израдом. 

Квалитет  материјала мора бити доказан  атестима произвођача, где је понуђач коме буде 
додељен уговор дужан да исте и достави.  

Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на радовима., 
организује и врши Извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене 
јединичне цене. 

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена 
обухвата и све зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са 
извршењем уговора. 

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је 
извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији - у 
упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се 
утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде. 

Наручилац ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођењем 
радова, односно који ће вршити квалитативну и квантитативну контролу као и пријем радова у 
саставу комисије за пријем предметних радова. 

Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз 
упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.  

Наручилац ће организовати обилазак локације али само уз најаву која се врши најкраће дан 
раније пре обиласка, на е-mail адресу: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs Посета локацији није 
обавезна. Приликом обиласка локације, представник наручиоца ће на Обрасцу о обиласку 
локације (Образац 6), својим потписом оверити да је понуђач извршио обилазак локације и 
стекао увид у обавезе из предмета јавне набавке.  
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Услови и начин плаћања:  

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12) по 
испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова 
грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора. 

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.  

 

Рок за завршетак радова:  

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 15 (петнаест) календарских дана 
рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен са 
приложеним динамичким планом реализације.  

Понуђач је у обавези да у склопу понуде достави - Динамички план реализације предмета 
јавне набавке - извођења радова, којим ће бити дефинисани и рокови извођења радова по 
врстама и позицијама и који мора одговарати укупно понуђеном року извођења радова. 
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III 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 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним 
набавкама, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
понуђач доказује достављањем доказа. 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Редни 
број 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

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

Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 
Напомена: Понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе овај доказ јер је 
јавно доступан на интернет-страници Агенције 
за привредне регистре. 

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 о јавним 
набавкама); 

Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
Основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не 
обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита. 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења 
за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лиценије осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала. 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
              

с т р а н а  7 | 43 
 

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 
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. 

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); 

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. 

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. 
Закона о јавним набавкама) 

Изјава (Образац 5) 
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, а испуњеност додатних услова доказује достављањем 
доказа. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

A) НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Ред. 
број 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

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. 

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

Б) НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
Ред. 
број 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

2. 

Да је понуђач у претходне 3 (три) 
обрачунске године до дана 
објављивања позива за подношење 
понуда извео радове који су предмет 
уговора вредности 1.000.000,00 
динара без ПДВ-а; 

Потврда/е инвеститора о изведеним 
радовима (Образац 7) у претходне 3 (три) 
обрачунске године до дана објављивања 
позива за подношење понуда. У случају да 
наручилац то захтева, понуђач је дужан да 
достави на увид и оригинал наведених 
уговора и окончаних ситуација;  

В) КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ 
Ред. 
број 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

3. 

Да понуђач има најмање 3 (три) 
запослених или уговорно 
ангажованих радника машинске и 
електро струке и најмање 2 (два) 
ангажована  одговорна извођача 
радова са VII степеном стручне 
спреме. Један  одговорни извођач 
мора да поседује важећу лиценцу бр. 
430, која је издатата од стране 
Инжењерске коморе Србије и 1 
одговорни извођач мора да поседује 
важећу лиценцу бр. 450 која је 
издатата од стране Инжењерске 
коморе Србије. 

 

- М-А обрасци за запослене или уговором 
ангажоване раднике 

- Копије лиценце и потврде Инжењерске 
коморе Србије да је одговорни извођач 
радова чија се лиценца подноси, члан 
исте и да му одлуком Суда части издата 
лиценца није одузета 
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• 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 о јавним набавкама. Понуђач не може преко подизвођача да 
доказује додатне услове. 

• 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 о јавним набавкама.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 о јавним набавкама. Додатне услове 
група понуђача испуњава заједно, осим финансијског капацитета који мора да испуни 
сваки понуђач из групе понуђача.  

• 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. тачке 
1) до 4) Закона о јавним набавкама, сходно чл. 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. 

• 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 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. 

• 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 пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
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“ .  
 
 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
 

Уколико два или више понуђача имају исту најнижу цену, уговор ће се доделити понуђачу 
који је понудио краћи рок извођења радова.   
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова број 348/1-

24/2019-2 Машински и електро радови у лабораторији Центра за рад са матичним ћелијама 

у развоју лекова. 

 

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 места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
 
 



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
              

с т р а н а  13 | 43 
 

 
 
 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Набавка радова  
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без пдв-а:  

Укупна вредност ПДВ-а:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са пдв-ом:  

 

1. Гарантни рок ___ године (не краћи од 2 године) рачунајући од дана извршене примопредаје 
радова. 

2. Рок извођења радова ____ календарских дана (не дужи од 15 календарских дана) 
рачунајући од дана увођења у посао. 

3. Важност понуде износи ____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).   

4. Начин плаћања: не дуже од 45 дана по испостављеним ситуацијама. 

5. Рок за решавање рекламације и отклањање недостатака је ___ дана (не дужи од 3 дана) од 
дана сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему-рекламацији. 

 
 
 
 
                   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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Образац 2 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  
 

ЛОКАЦИЈА:ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
 

Р.бр. Опис ј.м. Kол. 
Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

A. SPLIT SISTEM - kanalski      

1. 
Napomena:  
U okviru montažnih radova obuhvaćeni su prateći građevinski radovi na montaži 
opreme, kao što je probijanje otvora za prolaz instalacija kroz zidove, i njihovo 
dovođenje u prvobitno stanje. 

    

 

Nabavka, isporuka i montaža kanalske split jedinice (unutrašnja i spoljna) u verziji 
toplotna pumpa, proizvod "MIDEA" ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: 
- tip unutrašnje jedinice: MTBI-12HWDNI-Q 
- tip spoljne jedinice: MOU-12HDNI 
- rashladni kapacitet: 3.2 kW 
- grejni kapacitet: 4.0 Kw 
- snaga: 0.98 / 1.08 kW (1/230V/50Hz) 
- količina vazduha unutrašnja jedinica: 610 m3/h 
- opseg rada hlađenja (sp. temp.): -10°C / 46°C 
- opseg rada grejanje (sp. temp.): -15°C / 18°C 
- tip unutrašnje jedinice: kanalska 
- dimenzija unutrašnja jedinica (HxWxD): 700x210x635mm / 20g 
- dimenzija spoljne jedinica (HxWxD): 915x290x655mm / 25kg 
-tečnost : 6.35mm 
-gas: 12.7mm 

    

 

Unutrašnja jedinica je za montažu pod plafonom. Isporučuje se kompletom sa 
freonskim cevima za povezivanje spoljne i unutrašnje jedinice, elektrokablovima, 
jedinicom za daljinsko upravljanje i izbor temperature i svom ostalom potrebnom 
automatikom za pouzdan i nesmetan rad. Neophodno je da ima mogućnost 
hlađenja u zimskom periodu. Komplet sa metalnim postoljem za montažu spoljne 
jednice. 

    

 Prosečna udaljenost spoljne i unutrašnje jedinice 20 m.     

 Obuhvaćeno punjenje instalacije.R410a     

 Sistem se sastoji od jedne spoljne i jedne unutrašn je jedinice.  komplet 1   
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2 
Nabavka, isporuka i montaža polietilenskih cevi tipa "DURA - PEX Red sticks", proizvod 
"Nibco" ili odgovarajuće za potrebe kondenz mreže. Stavkom obuhvaćeni fazonski 
elementi, elementi za oslanjanje i potrošni materijal za montažu i spajanje. 
DN25 m 6 

  

3 
Izrada i montaža konzole, držače za opremu i uređaje, od profilisanog čelika, 
obujmice, hilti traka i slično uz prethodno čišćenje i farbanje osnovnom bojom. 
Obračunati po kg. ugrađenog materijala kg 50 

  

4 Puštanje u rad 
paiš. 1 

  

A. UKUPNO - SPLIT SISTEMI kanalski      

      

B. INSTALACIJA SISTEMA VENTILACIJE      

1 
Nabavka i montaža kanalskog ventilatora u kompletu sa fleksibilnim priključkom na 
kanalsku mrežu, nepovratnom klapnom i svim potrebnim materijalom za montažu     

 

Proizvod: "S&P'' tip:TD1000/200 + REB1N ili odgovarajuće za sistem Vi-1.: 
Tehničke karakteristike: 
- količina vazduha 
L = 503 m3/h 
- raspoloživi napor 
H = 153 Pa 
- broj obrtaja 
n =2006 min-1 
- el. snaga i priključak 
N = 0,051 kW, 230V/1 ph/50Hz 
- težina: 8.7kg kom. 1 

  

2 
Nabavka, isporuka i montaža filtera za vazduh, proizvod "S&P" ili odgovarajuće. 
- tip: MLF-200 G4 
- količina vazduha: 600 m3/h 
- napor: 60 Pa kom. 1 

  

3 
Nabavka, isporuka i montaža elektro grejača proizvod "S&P" ili odgovarajuće . 
Elektro grejač je namenjan za sistem Vu-1, sledećih karakteristika: 
- tip: MBE-200/50T-R (sa sopstvenom regulacijom) 
- snaga elektro grejača : 5 kW (3~) kom. 1 

  

4 

Nabavka, isporuka i montaža plafonskih kvadratni vrtložni difuzor izrađen od 
aluminijuma, sa fiksnim lamelama predviđen za ubacivanje vazduha, sa priključnom 
kutijom i horizontalnim priključkom za ventilacioni kanal i regulatorom protoka 
izrađenim od perforiranog lima, u boji prema zahtevu investitora.Proizvod „Rading“, 
top VD1 ili odgovarajuće, sledećih dimenzija: 
VD1 500/24-250 / 0250mm (količina vazduha 450-500 m3/h) kom. 2 
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5 
Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskih jednoredih rešetki, za izvlačenje 
vazduha, proizvod "Rading" , tip DR1-H ili odgovarajuće. 
"Rading" -DR1-H 225x125 kom. 4 

  

6 
Aluminijumske fasadne žaluzine za svež I otpadni vazduh, proizvod „Klima 
oprema“, tip FŽ-L ili odgovarajuće . sledećih dimenzija: 
FŽ-L 385x330 kom 2 

  

7 

Isporuka i montaža pravougaonih kanala za razvod vazduha sa povezivanjem na 
kanalsku jedinicu kao i kanala za razvod vazduha centralnog sistema. Ravni i 
fazonski delovi kanala i plenuma za vazduh od pocinkovanog lima, vezni delovi u 
instalaciji, komplet sa prirubnicama, zaptivnim materijalom, vešalicama, držačima i 
vijcima. Debljina lima je u zavisnosti od vece strane preseka kanala. Plaća se rad, 
alat i materijal po kg. montiranog kanala. 
Za kanale sa većom stranom: 
do 250 mm lim 0,5 mm 
mec prirubnica 30 mm 
od 251 - 499 mm lim 0,75 mm 
mec prirubnica 30 mm 
od 500 - 599 mm lim 1 mm 
mec prirubnica 40 mm 
veca od 1000 lim 1,25 mm 
mec prirubnica 40 mm 
Spajanje limova (ravnih i fazonskih delova) izvesti pomoću dvostruko povijenog 
šava i „mec“ profila. Zaptivanje kanala izvesti pomoću lepljive trake ili gume. 
Ukupna težina obuhvata težinu pravougaonih kanala, kolena sa usmerivačima 
protoka, T račvi, X račvi, prelaza, ostalih fazonskih kanala i prelaza kao i plenuma. 
Plaća se rad, alat i materijal po kg. montiranog kanala. kg. 85 

  

8 
Nabavka, isporuka i montaža elementima za nošenje kanala, izrađenih od čeličnih 
profila, prirubnica i spojno-zaptivni materijali za montažu i vešanje kanala. Uzima se 
50% od prethodne stavke. % 0,50 

  

9 

Isporuka i montaža predizolovanih fleksibilnih creva za vazduh, izrađena od laminata 
aluminijuma i poliestera, fabrički predizolovana . Creva su spolja fabrički izolovana termo 
izolacijom / d=25 mm, 16 kg/m3 / u aluminijum. foliji, kao parnoj brani. 
Fiksiranje creva na kanalu se vrši odgovarajućim obujmicama koje su obuhvaćene 
ovom pozicijim. 
Tip Isodec , proizvod "DEC'- ili odgovarajuće.  
Ø250 m 3 

  

10 

Toplotna i parna izolacija vazdušnih kanala negorivom izolacijom klase A1 
(mineralna vuna u pločama debljine 30 mm kaširana na aluminijumskoj foliji sa 
dihtovanim spojevima). Uz izolaciju isporučuje se i kompletan materijal za 
postavljanje iste. Izoluju se svi kanali i plenumi svežeg i ubacnog vazduha do 
distributivnih elemenata. Nakon polaganja izolacije kanala sve spojeve oblepiti alu 
trakama. Plaća se rad, alat i materijal po m2 spoljne površine izolovanih kanala. m2 15 
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U okvIru montažnih radova obuhvaćeni su prateći građevinski radovi na montaži 
opreme, kao što je probijanje otvora za prolaz cevi kroz zidove, i njihovo dovođenje 
u prvobitno stanje. pauš. 1 

  

B. UKUPNO - INSTALACIJA SISTEMA VENTILACIJE      

      

C. LAMINARNA KOMORA     

1 

Izrada,isporuka,montaža i puštanje u rad komore sa vertikalnim 
lamonarnim strujanjem vazduha, biozaštitni kabinet. 
- Zaštitni nivo: klasa II ( ISO kasa 5 ) 
- Tip strujanja: Vertikalno laminarno 
- Brzina strujanja: 0,45 m/s (+ 20%) 
- Glavni filter: HEPA H-14 (99,995%) 
- Pomoćni filter: HEPA H-14 (99,995%) 
- Upravljanje: mikroprocesorski kontrolisani parametri 
- Displej: Kolor Touch Screen display 
      TFT-CAP 7” sa sledećim opcijama: 
      Monitoring brzine strujanja 
      Automatska kompenzacija protoka 
      Zvučni I vizuelni alarmi 
      Indikatora vremena rada komore 
      Indikator vremena rada uvc lampe 
      Podizanje I spuštanje čeonog zastora 
      Servisna uputstva 
      Zaključavanje PIN kodom 
- Glavni mrežni prekidač sa bravicom 
- UV lampa za dekontaminaciju 
- Led odsvetljenje radnog prostora 
- Čeoni zastor: Elektromotorno pokretanje 
- Dve utičnice 220V/50Hz u random prostoru 
- Spoljne dimezije (axbxh): 1420x900x1400 mm. 
- Dim.radnog prostora (axbxh):1200x600x650 mm. 
Materijal izrade:  
Radni prostor od prokronskog lima AlSi304 
Kućište čelični lim završno plastificiran 
- Postolje komore od kutijastih profila sa podesivim nogicama dimenzija 
(axbxh): mm. 
- U postolje ugrađen trokrilni ormarić od univera 
- Garancija: 2 god. 
- Obezbeđen servis nareednih 5 god. kom 1 
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2 

Izrada,isporuka,montaža i puštanje u rad komore sa vertikalnim 
lamonarnim strujanjem vazduha,zaštitni kabinet. 
- Zaštitni nivo: klasa I ( ISO kasa 5 ) 
- Tip strujanja: Vertikalno laminarno 
- Brzina strujanja: 0,45 m/s (+ 20%) 
- Glani filter: HEPA H-14 (99,995%) 
- Predfilter: klase G-4 
- Upravljanje: mikroprocesorski kontrolisani parametri 
- Komandna table: 
LCD dvoredi displej sa sledećim opcijama: 
      Monitoring brzine strujanja 
      Automatska kompenzacija protoka 
      Zvučni I vizuelni alarmi 
      Prikaz vremena rada komore 
      Prikaz vremena rada uvc lampe 
      Servisna uputstva 
      Tastaura:soft touch tasteri za: 
      Podizanje I spuštanje čeonog zastora 
      Promenu režima rada ventilator 
      Uključenje germicidne lampe 
      Uključenje led osvetljenja 
     Glavni mrežni prekidač sa bravicom            
- UV lampa za dekontaminaciju 
- Led odsvetljenje radnog prostora 
- Čeoni zastor: Elektromotorno pokretanje 
- Dve utičnice 220V/50Hz u random prostoru 
- Spoljne dimezije (axbxh): 1420x900x1400 mm. 
- Dim.radnog prostora (axbxh):1200x600x650 mm. 
Materijal izrade:  
Radni prostor od prokronskog lima AlSi304 
Kućište čelični lim završno plastificiran 
- Postolje komore od kutijastih profila sa podesivim nogicama dimenzija 
(axbxh): 1420x800x750 mm. 
- U postolje ugrađen trokrilni ormarić od univera 
- Garancija: 2 god. 
- Obezbeđen servis narednih 5 god. kom 1 

  

3 

Kvalifikacija I validacija laminarnih komora 
- IQ Instalaciona kvalifikacija 
- OQ Operativna kvalifikacija 
- PQ Kvaluifikacija performansi 
Prema zahtevima standard ISO 14.644 kom 2 
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4 Građevinski pripremno završni radovi     

 
Demontaža postojećeg spuštenog plafona 
Nabavka I ugradnja elektro magnetne brave za kontrolu pristupa sa 
čitačem kartica I hidrauličnim zatvaračem vrata. m2 26,84 

  

 Otvaranje otvora u pregradnom zidu za prodor kanala venbtilavžcije 
paušalno 1 

  

 Nabavka I ugradnja novog “Amstrong” plafona na koti 2,8 m.  
m2 26,84 

  

 Izrada kose “Kaskade” od spuštenog plafona ka svetlarniku na fasadnom 
zidu od monolitnog gipsa. paušalno 1 

  

 Izrada I ugradnja ulaznih alumunijumskih jednokrilnih vrata dimenzija 
100x210 cm sa ispunom  od alubond panela. kom 1 

  

 Izrada I ugradnja fiksnog svetlarnika iznad  ulaznih vrata 
paušalno 1 

  

 Obrada špaletni oko vrata i svetlarnika 
paušalno 1 

  

 Nabavka I ugradnja elektro magnetne brave za kontrolu pristupa sa 
čitačem kartica I hidrauličnim zatvaračem vrata. paušalno 1 

  

 UKUPNO     

C. LAMINARNA KOMORA     

      

D. ELEKTRO RADOVI     

1 Isporuka, polaganje i povezivanje napojnog kabla PP00-y-5x4mm² 
m 120 

  

2 Isporuka i polaganje kabla za  PP00-y-5x2,5mm²: 
m 10 

  

3 Isporuka i polaganje kabla za ventilaore PP00-y-3x1,5mm²: 
m 30 

  

4 Isporuka i montaža kablovskih regala PNK 50,sa poklopcem 
kom 14 
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5 Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormarića 400x600x200mm, sa 
svom potrebnom oprmom za navedene potrošače kom 1 

  

6 Isporuka i ugradnja u agregatskom omanu tropolnog automatskog 
osigurača od 32A, za napojni kabl kom 1 

  

7 Sitan montažni i instalacioni materijal 
paušalno 1 

  

8 Ispitivanje instalacije i puštanje u rad: 
paušalno 1 

  

D. ELEKTRO RADOVI     

      

E. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI     

1 

Pripremno radovi, koji obuhvataju: 
-upoznavanje sa projektnom dokumentacijom, provera sinhronizovanosti glavnog 
projekta sa ostalim instalacijama i usklađivanje svih radova u toku izvođenja. 
-izrada projekta pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta i montaže 
opreme za vertikalni i horizontalni transport na gradilištu (kran, dizalica, 
transportna kolica i sl.) 
-Pripremni radovi u cilju obezbeđenja gradilišta, priprema magacina za materijal i 
alat, prostorija za smeštaj osoblja za vođenje objekta, donošenje alata i materijala 
do mesta montaže i sl. 
-uzimanje potrebnih mera 
-građevinski radovi koji se mogu javiti u toku izvođenja 

    

2 

Završni radovi, koji obuhvataju: 
*ispiranje instalacije 
*proba instalacije na hidraulički pritisak sa izradom zapisnika 
*proba instalacije na strani hladne i tople vode 
*postavljanje regulacionih elemenata u predviđeni položaj, sa proverom parametara 
*uregulisavanje instalacije sa vodene strane 
*uregulisavanje instalacije sa vazdušne strane sa izradom zapisnika 
*merenje ultrazvučnim meračem i provera protoka 
*pribavljanje atesta o nivou buke 
*ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova automatike sa izradom zapisnika 
*merenje termotehničkih parametara od strane ovlašćenog lica, sa izradom 
zapisnika i ček liste. 
*označavanje instalacije (natpisne pločice, smerovi i sl.) 
*Puštanje u pogon opreme koju isporučuje izvođač. 
*Asistiranje prilikom puštanja u pogon opreme koju obezbeđuje Investitor, a 
montira izvođač. Puštanje u pogon vrši ovlašćeno lice isporučioca opreme. 
*izrada uputstava za rukovanje i održavanje 
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*Učešće predstavnika izvođača radova pri tehničkom prijemu. 
*Primopredaja objekta i konačan obračun nakon prijema upotrebne dozvole. 
*Raščišćavanje i uklanjanje postavljenih prostorija izvođača (magacini, kontejneri, 
radionice i sl.). 
*izrada projekta izvedenog stanja 

E. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI     

 

REKAPITULACIJA CENA BEZ PDV-A 

   

A. SPLIT SISTEMI- kanalski  

B. UKUPNO SISTEM VENTILACIJE  

C. LAMINARNA KOMORA  

D. ELEKTRO RADOVI  

E. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI  

UKUPNA VREDNOST RADOVA BEZ PDV-A:  

 PDV:  

UKUPNA VREDNOST RADOVA SA PDV-OM:  

        
Datum:                      m.p.                                       Potpis ponuđača: 
 

                        ____________________                                                                                  ______________________      
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Образац 3 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје: 

 
 

 
И З Ј А В У 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да је понуда у поступку 
јавне набавке радова број 348/1-24/2019-2 Машински и електро радови у лабораторији 
Центра за рад са матичним ћелијама у развоју лекова, 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 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), _________________________________________________________, 
 

      (Назив понуђача) 

 
даје: 

 
 

 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
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: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 6 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ  
 

 
 
 
Изјављујемо да смо дана ___________ 2019. године посетили локацију у коме се извршава 
предмет јавне набавке бр. 348/1-24/2019-2 Машински и електро радови у лабораторији 
Центра за рад са матичним ћелијама у развоју лекова, и стекли увид у све информације које 
су неопходне за припрему понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима и 
да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 
 
Напомена: За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
 
 
Датум : ____________________                              
 
 

    _____________________________ 
            Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

 
 
 
 
За наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ ,  

(име и презиме представника понуђача ) 
 
дана ________________________ године обишао предметну локацију. 

 

 

                                                         ___________________________________________ 
                                                                                               Представник наручиоца 
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Образац 7 
 

ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
 

Назив наручиоца-купца: 
 

 

Седиште инвеститора: 
 

 

Пиб инвеститора: 
 

 

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 и пиб понуђача/члана групе понуђача који је извео радове) 

 

ИЗВЕО РАДОВЕ НА 
 

Назив/врста уговорених радова Број уговора 
Период реализације 
уговора (датум, 

година) 

Вредност 
изведених 
радова 

    

    

    

    

    
 

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 348/1-24/2019-2, наручиоца: 
Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, и у друге сврхе се не може користити. 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 
 

Датум: М.П.                       Потпис овлашћеног лица  
                                                                                    референтног наручиоца 

 
 
 
 
Напомена: По потреби образац копирати 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ЛАБОРАТОРИЈИ ЦЕНТРА ЗА РАД СА 
МАТИЧНИМ ЋЕЛИЈАМА У РАЗВОЈУ ЛЕКОВА  

 
Универзитетa у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, ул. Војводе Степе бр. 450 
(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101746950, матични број 07001975, кога заступа 
__________________________, декан Факултета 
 

и 
 

__________________________________, са седиштем у _________________________, ул. 

_______________________________, бр. ________ кога заступа директор 

_______________________ (у даљем тексту: Извођач), матични број: 

___________________________, порески идентификациони број: __________________; рачун 

број: ______________________________ код ______________________ банке 

 
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) спровео oтворени поступак број 348/1-24/2019-2;    
- да је Извођач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која се налази у прилогу 

овог уговора и саставни је део овог уговора; 
- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким карактеристикама 

(спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне документације, која се налази у 
прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора; 

- да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Одлуке о додели 
уговора број (попуњава Наручилац), изабрао Извођача, чиме су се коначно стекли услови 
за закључење уговора. 

 
Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1.______________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

 
Односно у групи учениска коју чине: 
 
1.______________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

*Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника подизвођача или групе понуђача. 
**  Уколико понуђач учествује самостално Наручилац ће при изради коначног уговора изоставити ово 
поглавље 
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Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора извођење радова и то:   Машински и 
електро радови у лабораторији центра за рад са матичним ћелијама у развоју лекова, у свему 
према понуди Извођача број _____________  од ____________ 2019. године, прихваћеној у 
поступку јавне набавке бр. 348/1-24/2019-2.   
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну 
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске, као и све друге 
активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

Члан  2. 

Уговорена вредност предметних радова износи укупно _________________________ динара 
без ПДВ-а (словима:________________________________________________________), 
односно __________________________________________ са ПДВ-ом (словима: 
_________________________________________________ ), а утврђена је на основу количина 
и јединичних цена из понуде Извођача, број ________ од __________2019. године.  
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 
којих је одређена. Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење 
уговора, уговорена цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача. 
Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је 
извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 
 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши не дуже од 45 дана по 
испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова 
грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора. 
Извођач је сагласан да окончану ситуацију укупне вредности изведених радова може 
испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком пријему и извршеној примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, 
одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном 
надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће 
извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.   
Плаћање се врши на рачун Извођача број ____________________________ код 
________________________ банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка 
понуда, уписати бројеве рачуна свих чланова групе понуђача, уколико је уговором између 
чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих рачуна), у року 
од _____________ дана (не дуже од 45 дана), од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна. 
 

Члан 4. 
Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________  календарских дана 
рачунајући од дана увођења Извођача у посао, а у складу са динамичким планом реализације 
који је саставни део понуде. 
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су 
се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију-Главни 
пројекат, Локацијску и Грађевинску дозволу сходно  Закону о планирању и изградњи, 
односно неопходне техничке спецификације и опис позиција радова уколико се ради о 
пословима текућег и инвестиционог одржавања објеката.  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту. 
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Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећег дана од дана кумулативног 
стицања горе наведених услова, сматраће се да је трећег дана уведен у посао. 
Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и 
технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног 
извођача радова констатује уписом у грађевински дневник. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
 

Члан 5. 
Извођач има право на продужење рока само у случају: 
1. елементарних непогода и дејства више силе, 
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач, 
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким 

прописима, 
4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 
5. у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да 

обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) 
превазилази обим уговорених радова. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а у року 
од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за 
завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора 
о томе постигну писмени споразум. 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више 
извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач 
падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због 
околности које су настале у време доцње. 

 
Члан 6. 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан 
је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене 
вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити 
већи од 5% од укупне вредности уговорених радова. 
Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног 
питања и пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, од Извођача, 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду 
штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу 
са законом. 
Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 
 

Члан 7. 
Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно ускладу са 
понудом, и квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој спецификацији 
радова, важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и 
стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом 
доброг привредника, као и да исте по завршетку преда Наручиоцу.  
Извођач радова је такође дужан и да: 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;                 
- да се строго придржава мера заштите на раду;  



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
              

с т р а н а  31 | 43 
 

 
- да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, 

техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да,о свом трошку, обави сва потребна 
испитивања материјала и опреме; 

- обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему; 
- да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку 

материјала и опреме за извођење уговорених радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на 

повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;  
- да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о безбедности и 

здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средин и 
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 
Наручиоцу;  

- радове врши у уговореном року; 
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем 

уговорених радова; 
- у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав отпадни 

материјал; 
- на погодан начин обезбеди и чува место извођења радова, изведене радове, опрему и материјал 

од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених 
радова; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 
посла и у уговореном року; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 

надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши 
поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 
опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова;  

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;  
- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за 

њихову примопредају; 
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року који 

одреди Комисија; 
- врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне јавне 

набавке. 
 

Члан 8. 
Извођач се обавезује да, у складу са законом и важећим прописима, о свом трошку, обезбеди 
и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи: 
- податке о објекту који се гради; 
- одговорном пројектанту; 
- издатој грађевинској дозволи, 
- податке о Наручиоцу, Извођачу и Стручном надзору; 
- почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова. 
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Члан 9. 

Наручилац се обавезује да : 
- да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и 

грађевинску дозволу уколико радови подлежу овој обавези, као и да му обезбеди  
несметан прилаз градилишту; 

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о 
чему закључује посебан уговор са стручним надзором; 

- контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби; 
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун изведених радова са 

стручним надзором и Извођачем. 
 

Члан 10. 
Гарантни рок за изведене радова је ___  године (минимум 2 године) и почиње да тече од дана 
комисијске примопредаје објекта/радова.  
За материјал коју уграђује Извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача 
опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, 
заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу. 
  

Члан 11. 
Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора 
одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност 
за његов квалитет сноси Извођач. 
Извођач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, 
елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита квалитет материјала код 
за то овлашћене стручне организације. 
Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора 
одговарати пројектно-техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним 
стандардима. 
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким 
прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, 
он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 
Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача 
искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и 
изградњи.  
 

Члан 12. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони, о 
свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, 
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става у року од 5 дана по 
пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање 
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 
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Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. Овог члана, Наручилац има 
право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 
Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног 
руковања и употребе, односно ненаменског коришћења. 
 

Члан 13. 
Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за 
извођењем вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру радова или 
грешке у техничкој документацији или погрешно извршене процене), Извођач је дужан да 
застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
За извођење вишкова радова потребна је писмена сагласност наручиоца и сагласност 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр._________ од 
_________________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока 
завршетка радова. Вишкове радова, који су усвојени од стране наручиоца, Извођач ће 
извести на основу допунске понуде и анекса овог уговора. 
Вишкове радова за које је Извођач од Наручиоца, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја  и Стручног надзора добио сагласност за извођење или чије извођење је 
уговорено Анексом овог уговора, Извођач не може фактурисати кроз привремене ситуације, 
већ исте може фактурисати само окончаном ситуацијом и то тек након сачињавања 
Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених 
радова. 
Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и 
мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу 
већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних 
позиција вишкова радова могуће у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских 
средстава, за извођење вишкови радова неће се закључивати анекс уговора. У овом случају 
вишкове радова Извођач радова ће извести уз сагласност Наручиоца и Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а по налогу Надзорног органа, по већ уговореним 
јединичним ценама, што ће бити констатовано и Записником о квалитативној и 
квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.      
 

Члан 14. 
У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у 
првобитни предмер и предрачун радова, Извођач је дужан да застане за извођем радова. 
Додатни радови изведени без сагласности Наручиоца, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и писано закљученог посебног уговора правно су неважећи и наручилац 
исте неће финансирати. 
 

Члан 15. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, 
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 
објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим 
ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог 
члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно 
повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача. 
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Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела 
цене за до тада извршене радове. 
Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са 
процедуром дефинисаном Законом.  
 

Члан 16. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник. 
Спремност изведеног објекта/радова за примопредају својим потписом у грађевинском 
дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу 
формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.  
Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски најкасније у року од 
3 дана од завршетка радова. 
Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је два 
представника Наручиоца, и један представник Извођача уз присуство Стручног надзора и 
Одговорног извођача радова.. 
Комисија сачињава записник о примопредаји и коначном обрачуну који потписују сви 
чланови комисије.  
У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да 
комплетну оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације 
уговора (градилишну, атестну, записнике о испитивању, гарантне листове и упутства за 
употребу) записнички преда Наручиоцу. Уколико изведени радови подлежу техничком 
пријему и издавању употребне дозволе Извођач  се обавезује да комисији достави сву 
неопходну документацију и податке о изведеним радовима. 
Грешке, односно недостатке, које утврди комисија за примопредају и коначан обрачун, 
Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања 
у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно 
утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.  
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на 
рачун извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник. 
Технички преглед радова и исходовање употребне дозволе обезбедиће Наручилац. 
Извођач се такође обавезује да поступи по примедбама комисије за технички пријем радова и 
отклони уочене недостатке како би се наручиоцу омогућило добијање позитивног мишљења 
и прибављање употребне дозволе. 
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење 
изведени објекат/радове. 
 

Члан 17. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и 
коначни обрачун изведених радовва на бази стварно изведених радова оверених у 
грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и усвојених 
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 
Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о 
коначном обрачуну изведених радова. 
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о 
коначном обрачуну вредности изведених радова. 
Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани 
посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси Комисија за примопредају и 
коначни обрачун вредности изведених радова. 
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Члан 18. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац 
и Извођач признају: 
- у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са 

извођењем радова дуже од 15 радних дана у односу на уговорену динамику, као и ако 
Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и ако изведени радови не одговарају прописима 
или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде Извођача, а Извођач није 
поступио по примедбама стручног надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача Наручилац има право да за 
радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, 
која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова 
новог извођача за те радове. 
Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 
наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за 
раскид уговора. 
 

 Члан 19. 
Добављач је обавезан да :  
2) као средство финансијског обезбеђења, на дан закључења уговора, достави 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 20 (двадесет) 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. 

3) као средство финансијског обезбеђења, на дан примопредаје радова, достави бланко 
сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року 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 5 (пет) дана 
дужим од уговореног гарантног рока. 
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог 
Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 
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Члан 20. 

Извођач је дужан да у року од 5 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, 
оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према 
важећим законским прописима. 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 
уговореног рока, полису осигурања из става 1. овог члана, са новим периодом осигурања. 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 
Извођач се обавезује да о свом трошку, као Заступник инвеститора обезбеди и ангажује 
координатора за безбедност и здравље на раду у складу са Законом за све време извођења 
радова.(Координатор може бити физичко лице или физичко лице као предузетник и не може 
бити запослено код понуђача ).  
 

Члан 21. 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, одредбе Посебних узанси о 
грађењу и други релевантни прописи. 
 

Члан 22. 
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране 
решаваће споразумно применом позитивних законских прописа. 
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је 
Привредни суд у Београду. 
 

Члан 23. 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка 
задржава свака уговорна страна. 

 
 
       ЗА НАРУЧИОЦА                                                          ЗА ИЗВОЂАЧА 
 
   _______________________                               ____________________________ 
 

 
                                                                                   
Напомене: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем.  
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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.  
 
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: Фармацеутски факултет, Војводе Степе број 450., 11221 Београд, 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова бр. 348/1-24/2019-2 Машински и електро радови у 
лабораторији Центра за рад са матичним ћелијама у развоју лекова - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
18.11.2019. 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. 

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да, уз понуду, достави: 
- попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац 1); 
- попуњен, потписан и печатом оверен Предмер и предрачун радова (Образац 2); 
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Образац 3) 
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве (Образац 5) 
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- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде референтног наручиоца (Образац 7) 
- модел уговора, попуњен, потписан и печатиран на последњој страни уговора где је то 

предвиђено, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора; 
- доказе захтеване конкурсном документацијом; 
- документацију везану за средства обезбеђења и средство обезбеђења. 
 
3. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована у више партија. 
 
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 Београду-
Фармацеутски факултет, Војводе Степе број 450, 11221 Београд, са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку радова - Машински и електро радови у лабораторији 
Центра за рад са матичним ћелијама у развоју лекова, ЈН бр. 348/1-24/2019-2 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку радова - Машински и електро радови у 
лабораторији Центра за рад са матичним ћелијама у развоју лекова, ЈН бр. 348/1-24/2019-2 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку радова - Машински и електро 
радови у лабораторији Центра за рад са матичним ћелијама у развоју лекова, ЈН бр. 348/1-
24/2019-2 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - 
Машински и електро радови у лабораторији Центра за рад са матичним ћелијама у развоју 
лекова, ЈН бр. 348/1-24/2019-2 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач 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. 
 
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. 
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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.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
У свему у складу са Обрасцем понуде и моделом уговора. 
 

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. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извршења 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 15 календарских дана од дана увођења у посао. 
Понуда у којој је назначен дужи рок одбиће се као неприхватљива. 

Место извршења: Фармацеутски факултет у Београду, ул. Војводе Степе бр. 450. 
 
9.4. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок не може да буде краћи од 2 године рачунајући од дана извршене примопредаје 
радова. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави: 
1) Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко сопствену 

меницу са пратећим меничним овлашћењем у 2 (два) примерка, копијом ОП обрасца, 
овереном копијом картона депонованих потписа од стране пословне банке и захтев о 
регистрацији менице код НБС. Менично овлашћење треба да гласи на износ од 10% од 
вредности понуде без ПДВ-а. Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити 
најмање онолико дана колико важи понуда. Меница се активира: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 
јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи 
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем); 

4) да на дан закључења уговора достави 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 20 (двадесет) 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. 

5) да на дан примопредаје радова достави бланко сопствену меницу и менично овлашћење 
за отклањање недостатака у гарантном року 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 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока. 

6) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 5 дана од 
дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, т.ј до предаје 
радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова 

 
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, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, 

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 
пријава. 

 

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.  
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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, 348/1-24/2019-2.“  
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. 
 
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. 
 
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 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 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 
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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. 
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 (десет) 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, 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 
 
Детаљније упуство понуђачи могу да нађу на следећем линку: 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
17. ОБАВЕШТЕЊЕ  
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 


