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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.6/2013-1 

 
 
 
 

Назив набавке:  
„Х Е М И К А Л И Ј Е“   

- Партија 1: Хемикалије квалитета типа „Sigma Aldrich“ или одговарајуће; 
- Партија 2: Хемикалије квалитета типа „Acros-Fisher“ или одговарајуће; 
- Партија 3: Хемикалије квалитета типа „Centrohem“или одговарајуће; 
- Партија 4: Хемикалије квалитета типа „Zorka“ или одговарајуће; 
- Партија 5: Хемикалије квалитета типа „Biolife“ или одговарајуће; 
- Партија 6: Козметичке сировине квалитета типа „Fagron“ или одговарајуће; 
- Партија 7: Биохемијски реагенси квалитета типа „Biosystems“ или 

одговарајуће; 
 
 

Врста поступка набавке: 
 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, новембар 2013. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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. 
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 6/2013-1 и Решења о 
именовању о образовању комисије 6/2013-2 за јавну набавку, Универзитет у Београду-
Фармацеутски факултет, ул. Војводе Степе бр. 450, припремљена је:  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БР.6/2013-1 

 
 

Конкурсна докуменација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 
2. Подаци о предмету јавне набавке 3 
3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова 

или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 
рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл. 

3 

4. Техничка документација и планови, односно документација о кредитној 
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

4 

5. Услови за учешће у поступку јавне набавке 4 
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 7 
 Образац Изјаве понуђача о одговорном лицу за квалитет 18 
 Образац изјаве да при састављању понуде поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине 

19 

 Образац понуде 20 
 Образац трошкова припреме понуде 24 
 Образац изјаве о независној понуди 25 
 Менично писмо 26 
 Модел уговора 27 
 Спецификација 31 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1.1.Наручилац: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, ул. Војводе 
Степе бр. 450; Интернет страница Наручиоца је www.pharmacy.bg.ac.rs; 

1.2.Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне 
набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке; 

1.3. Предмет јавне набавке бр. 6/2013-1 је набавка добара под називом:  „Хемикалије“; 
1.4.Служба за контакт: Одсек за комерцијалне послове-Комисија за јавну набавку 

Фармацеутског факултета у Београду; Е-маил адреса: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs  
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1.Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набаке бр. 6/2013-1 су набавка добара „Хемикалије“, за потребе одржавања 
редовне наставе на Фармацеутском факултету у Београду. Назив и ознака из Општег 
речника набавке је: 24300000-Основне органске и неорганске хемикалије.  

2.2.Предмет јавне набавке је обликован у 7 (седам) партија и то: 
• Партија 1: Хемикалије квалитета типа „Sigma Aldrich“ или одговарајуће; 

24300000-Основне органске и неорганске хемикалије 
• Партија 2: Хемикалије квалитета типа „Acros-Fisher“ или одговарајуће; 

24300000-Основне органске и неорганске хемикалије 
• Партија 3: Хемикалије квалитета типа „Centrohem“или одговарајуће; 

24300000-Основне органске и неорганске хемикалије 
• Партија 4: Хемикалије квалитета типа „Zorka“ или одговарајуће; 

24300000-Основне органске и неорганске хемикалије 
• Партија 5: Хемикалије квалитета типа „Biolife“ или одговарајуће; 

24300000-Основне органске и неорганске хемикалије 
• Партија 6: Козметичке сировине квалитета типа „Fagron“ или одговарајуће; 

24300000-Основне органске и неорганске хемикалије 
• Партија 7: Биохемијски реагенси квалитета типа „Biosystems“ или одговарајуће; 

24300000-Основне органске и неорганске хемикалије 

2.3. Критеријум за избор најповољнијe понуде  
Критеријум за избор најповољнијe понуде је економски најповољнија понуда, 
узимајући у обзир следеће елементе: квалитет, понуђена цена и рок испоруке; 
 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА, ОПИС НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА  

Врста, опис, квалитет и количина производа дати су у спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације. 
 

Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити испоручена у oригиналним 
затвореним фабричким паковањима са приложеном одговарајућом документацијом уз свако 
паковање.  
Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се утврдити при примопредаји добра.  
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Потребно је да у понуди, за сваку партију, буду понуђена с в а тражена добра. Понуда по 
партији, која не обухвата сва тражена добра сматраће се неисправном и неће бити узета у 
разматрање. 
Понуђач је у обавези да на понуђеном обрасцу за сваку партију посебно, унесе тражене 
податке о лицу или лицима која ће бити одговорна за квалитет испорученог добра, односно 
за реализацију уговора. 
 
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Сва наведена добра морају бити специфицираног квалитета. 
За одређена хемикалије важе посебно строги стандарди квалитета. Квалитет одређених 
произвођача представљају у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки 
еквивалент („или одговарајући“) квалитет, у случајевима у којим је стандард квалитета на 
овај начин назначен морају имати у потпуности исти спецификован квалитет у погледу 
размере, чистоће, густине као и осталих битних параметара квалитета тражене  хемикалије. 
 
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О  
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  
ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Понуда се припрема у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку бр. 6/2013-1.  
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 
достављањем доказа уз понуду, који могу бити у неовереним фотокопијама и у свему у 
складу са конкурсном документацијом. 
 
5.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност обавезних услова за учешће 
које доказује (чл. 75. и чл. 76. Закона) достављањем следећих доказа уз понуду и то: 

5.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
Доказ: 

• за правна лица и за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
(копија, без обзира на датум издавања извода); 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 

5.1.2.  Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. 

Доказ: 
• за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 
да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело преваре (не старије од два месеца пре дана отварања понуда); 

• за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван 



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 6/2013-1 5/45 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта), (доказ не старији од два месеца пре дана отварања понуда). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 

5.1.3. Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 
делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за 
подношење понуда. 

Доказ: 
• за правна лица као понуђаче: Потврда привредног и прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања 
позива, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности која је на снази у време објављивања позива (мора бити издат након 
дана објављивања позива за достављање понуда); 

• за предузетнике као понуђаче: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код 
овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива (мора 
бити издата након дана објављивања позива за достављање понуда). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 

5.1.4. 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; 

Доказ: 
• Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приваизације (копије, не старије од два месеца пре дана отварања 
понуда). 
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 

 * ) 
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став 1. тач.1) до 
4) овог закона, у складу са чл. 80 Закона о јавним набавкама. 

** ) 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из чл.75 став 1. тач.1) до 4) овог Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81 Закона о јавним набавкама.  

 

5.1.5. Доказ 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Доказ: 
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• Потписан и оверен Образац Изјаве понуђача 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 гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине. 
 

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 
 

5.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати и следеће додатне услове за учешће и то: 

5.2.1.  да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

5.2.1.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2010,2011,2012) остварио позитиван 
пословни приход. 

Доказ: 
• Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и 
биланс успеха за претходне три обрачунске године (2010, 2011 и 2012), показатељ 
за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. 

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне 
књиге по систему простог књиговодства, доставља: 

• биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање 
пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат 
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је 
регистровао обављање делатности за претходне три године (2010, 
2011.и 2012. год.); 

• потврду пословне банке о остварном укупном промету на пословном – 
текућем рачуну за претходне три обрачунске године; 

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 
пословања, (паушалац) доставља: 

• потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - 
текућем рачуну за претходне три обрачунске године; 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 
услов кумулативно и достави доказ. 

5.2.2.   да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

5.2.2.1. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом што подразумева да 
поседује: Сертификат системa квалитета ISO 9001-активности везане за промет и 
дистрибуцију лабораторијских хемикалија, реагенаса и другог потрошног материјала. 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 
 

5.2.3. да располаже одговарајућим кадровским капацитетом и то: 

5.2.3.1. да има најмање 2 (два) запослена од чега 1 (један) запослен мора поседовати високу 
стручну спрему неке од наведених струка (фармација, хемија, физичка хемија, 
биохемија, технологија, медицина). 

Доказ: 
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• ППОД образац (пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за 
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде) за месец који претходи месецу у 
коме је објављен позив за подношење понуде за предметну набавку, фотокопије 
радних књижица заједно са фотокопијама М3 А образаца. 
ППОД образац мора бити  оверен од стране Пореске управе (фотокопија).  

        Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава 
овај услов кумулативно и достави доказ. 

5.2.4. да располаже потребним техничким капацитетом (опрема може бити у 
власништву, закупу или лизингу): 
• доставно возило ....................................................................................................1 ком. 

Доказ: 
• Фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2012. године уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, и 
фотокопија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. 

 Технички капацитет за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати 
достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопија 
саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. 

 Технички капацитет понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, 
и фотокопија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. 

 Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава 
овај услов кумулативно и достави доказ. 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Наручилац води поступак на српском језику. 
Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на 
српском језику. 
Уколико се технички докази као и сертификати достављају на страном језику, исти морају 
бити преведени на српски језик оверени од стране судског тумача. 
 
6.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  

Понуде се достављају путем поште или непосредно сваког радног дана од 830 до 1500 часова, на 
адресу Наручиоца: Фармацеутски факултет у Београду-Архива, 1100 Београд, ул. Војводе Степе 
бр. 450. Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, упаковане на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са назнаком 
''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 6/2013-1, НЕ ОТВАРАТИ.”  
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон, име и презиме 
контакт особе, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група 
понуђача, када је неопходно назначити ко је носилац посла - представник групе понуђача. 
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Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца, тј. 06.12.2013. године и то до 
1230

часова. 
Уколико рок истиче на дан који је нерадни као последњи дан истека рока, сматраће се први 
наредни радни дан до 1230 часова. 
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене 
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са 
назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  
Јавно отварање понуда ће се обавити 06.12.2013. године у 1300

часова у просторијама 
Наручиоца у Београду у ул. Војводе Степе  бр.450, Рачунарска сала. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
 
6.3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 
конкурсне документације, и то: 

 
ОБАВЕЗНИ ДОКАЗИ-ПРИЛОЗИ 
 
ПРИЛОГ БР. 1 Извод  из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра 
ПРИЛОГ БР. 2 Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и 

надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице 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 заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

ПРИЛОГ БР. 3 Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
субјекту изречена мера забране обављања делатности 

ПРИЛОГ БР. 4 Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде о 
измиреним порезима и доприносима и уверења надлежне јединице 
локалне самоуправе о измиреним обавезама по основу изворних 
локалних јавних Прихода 

 
ДОДАТНИ ДОКАЗИ-ПРИЛОЗИ 
 
ПРИЛОГ БР. 5 Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН). За привредне 

субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства 
биланс успеха, порески биланс и пореска пријава, потврда  пословне 
банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну. 
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 
пословањa (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном 
укупном промету на пословно - текућем рачуну 

ПРИЛОГ БР. 6 Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом што 
подразумева да поседује: Сертификат системa квалитета ISO 9001–
активности везане за промет и дистрибуцију лабораторијских хемикалија, 
реагенаса и другог потрошног материјала . 

ПРИЛОГ БР. 7 да има најмање 2 (два) запослена од чега 1 (један) запослен мора 
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поседовати високу стручну спрему неке од наведених струка 
(фармација, хемија, физичка хемија, биохемија, технологија, медицина). 
ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен јавни 
позив, фотокопије радних књижица, М3А образаца  

ПРИЛОГ БР. 8 Фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2012. године, 
фотокопија уговора о набавци опреме са рачунима и отпремницама 
добављача за робу која је набављена у текућој години, фотокопија 
уговора о закупу или лизингу, фотокопије саобраћајних дозвола за 
сопствена возила као и за возила која су прибављена путем уговора о 
закупу или лизингу 

ПРИЛОГ БР. 9 Бланко сопствену меницу и меничнo овлашћењe за озбиљност понуде  које 
мора бити евидентирано у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, 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 
има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен. Меница мора 
бити потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа 
Уз меницу и менично овлашћење доставити и копију картона 
депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис 
и печат Понуђача, оверену печатом банке и са датумом овере. 
Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном  
овлашћењу морају бити идентични. 

ОБРАСЦИ 

ОБРАЗАЦ 1 Образац Изјаве понуђача о одговорном лицу за квалитет 

ОБРАЗАЦ 2 Образац изјаве да при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

ОБРАЗАЦ 3 Образац понуде 

ОБРАЗАЦ 4 Образац трошкова припреме понуде 

ОБРАЗАЦ 5 Образац изјаве о независној понуди 

ОБРАЗАЦ 6 Менично писмо 

ОБРАЗАЦ 7 Модел уговора 

ОБРАЗАЦ 8 Спецификација 

 
Уколико достављена понуда: 1. не садржи све захтеване податке или иста не одговара 
конкурсној документацији у сваком погледу, 2. не садржи сву тражену документацију, попуњене 
оригиналне обрасце и прилоге иста ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

Докази  се могу достављати у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року од (5) 
пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, на увид доставити тражене оригинале 
или оверене копије доказа о испуњености услова на увид из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама.  

Уколико изабрани понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа на увид у року од 
(5) пет дана, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том 
приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог 
доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
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Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду, само зато што не садржи доказ 
одређен законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

6.4.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ИЗРАДЕ ПОНУДЕ И 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

 

Сваки попуњени образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и 
потпише и то: 

• Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално-сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

• Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац 
мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.  

• Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и 
потписан  од стране носиоца посла – овлашћеног представника групе понуђача,  

односно: 
Образац понуде - Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац 
попуњава, потписује и оверава печатом понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац 
попуњавају, потписују и оверавају печатом сви чланови групе.  
Модел уговора - Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, свака страна 
модела уговора мора бити парафирана од стране понуђача, све ставке у моделу уговора 
попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана и оверена печатом 
понуђача.  
Уколико наступа група понуђача - свака страна модела уговора мора бити парафирана од 
стране овлашћеног члана групе понуђача и све ставке у моделу уговора морају бити 
попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписује овлашћени члан групе 
понуђача. 
Образац спецификације –Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, свака 
страна обрасца мора бити парафирана од стране понуђача, све ставке у обрасцу попуњене, 
последња страна обрасца читко потписана и оверена печатом понуђача. 
Уколико наступа група понуђача – свака страна обрасца мора бити парафирана од стране 
овлашћеног члана групе понуђача, све ставке обрасца попуњене, док последњу страну 
обрасца читко потписује и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача. 
Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неприхватљиве. 

 
6.5. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набаке бр. 6/2013-1 „Хемикалије“ је обликован у 7 (седам) партија и то: 

- Партија 1: Хемикалије квалитета типа „Sigma Aldrich“ или одговарајуће; 
- Партија 2: Хемикалије квалитета типа „Acros-Fisher“ или одговарајуће; 
- Партија 3: Хемикалије квалитета типа „Centrohem“или одговарајуће; 
- Партија 4: Хемикалије квалитета типа „Zorka“ или одговарајуће; 
- Партија 5: Хемикалије квалитета типа „Biolife“ или одговарајуће; 
- Партија 6: Козметичке сировине квалитета типа „Fagron“ или одговарајуће; 
- Партија 7: Биохемијски реагенси квалитета типа „Biosystems“ или одговарајуће; 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе број партије за коју конкурише. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 
се може оцењивати за сваку партију посебно.  
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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. 
 
6.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ 
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена. 
Понуда са попустом на понуђену цену није дозвољена. Понуда са попустом на понуђену 
цену биће одбијена. 
 
6.7. 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, ул. Војводе Степе бр. 450.,  са назнаком:„Измена понуде за јавну 
набавку добра–„Хемикалије“, јавна набавка бр. 6/2013-1-НЕ ОТВАРАТИ”  или „Допуна 
понуде за јавну набавку добра–„Хемикалије“, јавна бр. 6/2013-1-НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра–„Хемикалије“, јавна бр. 6/2013-1-НЕ 
ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра–„Хемикалије“, јавна 
бр. 6/2013-1-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. 
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.  

Уколико у спецификацији, постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ 
изражен словима сматраће се тачним; 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 
тачном, осим у износима који су дати паушално. 

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, 
износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
6.8. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ  
Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да 
наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача, тј 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. 
 
6.9. 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.  
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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 
конкурсној документацији, 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.  
 
6.10. 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. 
 
6.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
6.11.1. Начин, рок и услови плаћања 

Наручилац ће извршити плаћање изабраном Понуђачу вирманским путем у року од 45 
(четрдесетпет) дана, од дана испоруке и на основу оверених и достављених рачуна од 
стране понуђача. 

6.12. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА 
Рок испоруке добара предметне јавне набавке не може бити дужи од пондерисаног 
критеријума изабране понуде. 
Место испоруке добара: Магацини простор Катедри на Фармацеутском факултету у 
Београду, ул. Војводе Степе бр. 450. 
 
6.13. УГОВОРНА КАЗНА 
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Наручилац има право на наплату пенала у висини од 2 промила од уговорене вредности 
добара које касни са испоруком за сваки дан прекорачења рока наведеног у понуди, с тим да 
укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене цене добара (са пдв-ом). 

6.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

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

Приликом попуњавања понуде све цене и вредности 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, при чему текстуално изражена цена има 
предност у случају несагласности. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
6.16. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Понуђач је обавезан да достави : 

6.16.1. Уз понуду, бланко сопствену меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије у 
износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, 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 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 озбиљност понуде се активира: 
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду; 
- ако Понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци 

(понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем); 

6.16.2. 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 са ПДВ-ом, 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 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 не испуни уговорене обавезе у поступку набаке.  

Менице морају бити потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.   

Уз менице и менично овлашћење доставити и копију картона депонованих потписа 
код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат Понуђача, оверену  
печатом банке и са датумом овере. 
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Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном  
овлашћењу морају бити идентични. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 
услов и достави доказ. 

У случају да је јавна набавка обликована по партијама и да се понуђач пријављује за више 
партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене 
пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно. 

6.17. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
Наручилац је дужан да: 

• 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;  

• одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

• чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, 
односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и        
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим. 

6.18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
Понуђач може, у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), тражити од 
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем 

понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу:  
Захтев за додатним информацијама везаним за јавну набавку мале вредности број 6/2013-1  

Назив јавне набавке: „Хемикалије“ Партија бр:_____________  
Адреса: 11000 Београд, улица: Војводе Степе бр. 450 

Факс :011/397-4562 Е-маил: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs  
Kонтакт:Одсек за комерцијалне послове- Комисији за јавну набавку бр. 6/2013-1 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, 
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

6.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА 
ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код понуђача,  односно његових подизвођача. 
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна 
објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива. 
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. 
 
6.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ-РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
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Наручилац ће одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да 
је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке : 

• поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона; 
• учинио повреду конкуренције; 
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ може бити: 

• правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
• исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
• исправа о наплаћеној уговорној казни; 
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
• извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ–правоснажну судску пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа , који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 
6.21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
 

6.21.1.Оцењивање и рангирање  
 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда узимајући у обзир 
следеће елементе: 

• Квалитет .......................................................................................50 пондера за тражени квалитет 
   45 пондера за одговарајући квалитет; 

• Понуђена цена .......................................................................................................... 0-40 пондера; 
• Рок испоруке............................................................................................................. 0-10 пондера; 

Пондерисање ће се вршити заокруживањем на две децимале. 

Коначна оцена понуде се добија сабирањем остварених пондера по свим критеријумима. 
 

6.21.2. Квалитет  
Да би се израчунао број пондера за квалитет, примењиваће се следеће: 
1. 50 пондера за тражени квалитет 
2. 45 пондера за одговарајући квалитет 
    

 

 
6.21.3. Понуђена цена 
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Да би се израчнао број пондера за понуђену цену, пропорционално у односу на 
најповољнију понуду, примењиваће се следећа формула: 

Најповољнија понуђена цена     х   40 
Понуђена цена  

6.21.4. Рок испоруке 
Код овог елемента критеријума упоређиваће се дужина рока испоруке. 

Рок испоруке до 8 (осам) дана бодује се са 10 пондера, а рок испоруке преко 8 дана 
бодује се према следећој формули: 

                             8                                х   10 
  Понуђени број дана рока испоруке  

Уколико две или више понуда буду имале исти број бодова, приликом рангирања-
оцењивања, као најповољнија биће изабрана она понуда у којој је, по редоследу који је наведен 
у елементима криеријумима за оцењивање понуда, исказана најповољнија понуда. 

 
6.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу. Може да га поднесе понуђач, подносилац 
пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (подносилац захтева). Захтев за заштиту 
права подноси се непосредно или поштом препоручено са повратницом.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико законом није друкчије одређено. Примерак захтева за 
заштиту права понуђача, подносилац доставља истовремено Републичкој комисији. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од  два дана од дана пријема захтева. 

Захтев којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније (3) три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке 
о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет дана  од дана пријема одлуке. 

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 става 3 чл. 149 Закона о јавним 
набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац захтева је 
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по чл. 156. Закона о јавним 
набавкама. 

6.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. 
Закона о јавним набавкама. 
У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

* * *  
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Напомена: Следе обавезни обрасци које понуђач попуњава и прилаже у складу са 
конкурсном документацијом 
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Образац бр. 1.    
 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ 
ЗА КВАЛИТЕТ ОДНОСНО РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА  

 
 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да је за 
конктролу квалитета испоручених добара, односно за реализацију уговора јавне набавке бр. 
6/2013-1 – „Хемикалије“, Партија бр. ________________ одговорна следећа особа : 
 
______________________________________________________________________________ 

            ( име и  презиме, звање) 
 

у име и за рачун понуђача:  
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Датум:    _______________   
 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА 

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

_____________________________________________________ 
 
М.П. 
 

 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,  
односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је 
непримењив 
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Образац бр. 2.  
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА НАДОКНАДУ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА 
 
 

У складу са чланом 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. Гласник РС“, број 29/13) 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 
понуде у поступку јавне набавке добара бр. 6/2013-1 „Хемикалије“, поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. Такође 
изјављујем, да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                              
____. ____. 2013. године                                                           _____________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МП 
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Образац бр. 3. 
 
 

О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 

З А   П А Р Т И Ј У   Б Р. __________ 

 
 
 
У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са позивом за доделу уговора у 
јавној набавци мале вредности добара бр. 6/2013-1, објављеним  на Порталу управе за јавне 
набавке и интернет страници наручиоца, подносимо 
 

 
 

ПОНУДУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 6/2013-1 
ПОД НАЗИВОМ: „Хемикалије“  

 
 

1. Општи подаци о Понуђачу: 

Назив Понуђача:_________________________________________________________________ 

Адреса Понуђача:________________________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________________________________ 

ПИБ:___________________________________________________________________________ 

ПДВ:___________________________________________________________________________ 

Бр.рачуна Понуђача и назив банке:__________________________________________________ 

Особа за контакт:  ________________________________________________________________ 

Телефон/Факс:___________________________________________________________________ 

Електронска адреса: ______________________________________________________________ 

Одговорно лице–директор (потписник уговора)_______________________________________ 
 
 

2. Понуду подноси: 

А)  С А М О С Т А Л Н О  

Б)  С А   П О Д И З В О Ђ А Ч Е М  

В)  К А О   З А Ј Е Д Н И Ч К У   П О Н У Д У 
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3. Подаци о Подизвођачу: 
 

Назив Подизвођача:_______________________________________________________________ 

Адреса Понуђача:________________________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________________________________ 

ПИБ:___________________________________________________________________________ 

ПДВ:___________________________________________________________________________ 

Бр.рачуна Понуђача и назив банке:__________________________________________________ 

Особа за контакт:  ________________________________________________________________ 

Телефон/Факс:___________________________________________________________________ 

Електронска адреса: ______________________________________________________________ 

Одговорно лице–директор:_________________________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити Подизвођач:______________________ 

Део предмета набавке коју ће извршити Подизвођач:___________________________________ 
 
 
 
 
*Уколико постоји већи број Подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака. 
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4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди: 
 
 
 

Назив Подизвођача:_______________________________________________________________ 

Адреса Понуђача:________________________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________________________________ 

ПИБ:___________________________________________________________________________ 

ПДВ:___________________________________________________________________________ 

Бр.рачуна Понуђача и назив банке:__________________________________________________ 

Особа за контакт:  ________________________________________________________________ 

Телефон/Факс:___________________________________________________________________ 

Електронска адреса: ______________________________________________________________ 

Одговорно лице–директор:_________________________________________________________ 
 
 
 
 
*Уколико постоји већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака. 
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5. Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 6/2013-1 
под називом: „Хемикалије“  

 
 
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачунат по стопи од 20%):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 
 

1. Рок испоруке ________ (словима: ________________________________________ ) 
календарских дана од дана издавања поруџбенице). 

2. Важност понуде износи ________ (словима:_____________________ )  дана од дана 
отварања понуда (не краћи од 60 дана).                              

3. Начин плаћања вирмански по испостављеним фактурама.  
 
 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача сваки члан групе потписује и 
оверава печатом образац понуде. 
 
 
 
 
 
 
                    Потпис овлашћеног лица Понуђача 
Датум:                                              
____. ____. 2013. године                             МП                 ________________________________ 
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Образац бр. 4. 
 
 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 

 
Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ 

   

   

   

   

   

   

 
                                                                     УКУПНО : 

 
 
 
Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова  у складу са чл. 88 став 2 Закона о јавним набавкама. 
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 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди (чл. 88 став 3. Закона о јавним набавкама). 
 
 
 
Место: ______________                                                        Потпис овлашћеног лица Понуђача, 
Датум: ______________ 
                                                            М.П.                          _________________________________ 
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Образац бр. 5. 
 
 
 
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 
 
 
 
 
 У вези са позивом Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета за доделу 

уговора за јавну набавку мале вредности бр. 6/2013-1 „Хемикалије“, Понуђач 

________________________________ изјављује, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:______________________                                            Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                                    ____________________________ 
                                                     М.П.   
                                                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                    ____________________________ 
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Образац бр. 6. 
 

Менично писмо - овлашћење  за ____________________ 
 
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета 
ДУЖНИК:  
М.Б.:  
ПИБ:  
ТЕКУЋИ РАЧУН:  

(унети одговарајуће 
податке дужника – 
издаваоца менице) 

 
ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице - 

 
КОРИСНИК: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет 

11000 Београд, Војводе Степе бр. 450  (у даљем тексту: Поверилац) 
 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________ 
(_______________________________ динара), за ____________________________. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_________________ 
динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату са свих рачуна Дужника ____________________________________________ (унети 
одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца 
Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, Војводе Степе бр. 450.  

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, 
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема 
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног 
лица за заступање Дужника ___________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 
 

  Издавалац менице 
 
 

  

(место и датум)  (печат и потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 7. 
 

М О Д Е Л   У Г О В О Р А 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 6/2013-1 

„Хемикалије“ 
Партија бр._______________________________________________________ 

 
 

1. Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, ул. Војводе 
Степе бр. 450 (у даљем тексту: Наручилац), пиб 101746950, мат.бр. 07001975, кога 
заступа Проф. др Зорица Вујић, декан Факултета  

и 

2. ________________________________________________________________________, 

са седиштем у __________________, улица____________________________________ 

(у даљем тексту: Добављач), ПИБ ________________, матични број _______________, 

текући рачун бр.___________________________________, отворен код пословне банке 

___________________________________, у _________________  које заступа директор 

_________________________________________. 

* Попуњава учесник који наступа самостално, учесник који наступа са подизвођачима и 
овлашћени члан групе учесника. 

 
 
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. 

 
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 групе понуђача. 
** Уколико учесник наступа самостално не попуњавати. 
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Закључили су дана ________ 2013. године Уговор јавне набавке мале вредности бр. 
6/2013-1 „Хемикалије“ Партија бр._______________________________________________. 

 
 
Основ уговора: 

Јавна набавка мале вредности добара Број: 6/2013-1 „Хемикалије“, Партија ________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______________ од ____________ 

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара -   „Хемикалије“ у оквиру јавне набавке бр. 6/2013-1, 
Партија ________________________________________________, а према спецификацији из 
конкурсне документације која чини саставни део овог уговора. 
 Саставни део овог уговора чини понуда добављача, заведена код наручиоца под 
бројем ____________ од _____ 2013. године. 
 

Члан  2. 
 
Укупна цена добара из чл. 1 овог уговора износи __________________ динара без 

ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом и одређена је понудом добављача 
бр. ________ од _______ 2013. године. 

У цену добара су урачунати сви трошкови испоруке, царињењакао и сви остали 
зависни трошкови добављача. 

Цена је фиксна и не подлеже променама након закључења уговора. 
    

Члан  3. 
 Наручилац се обавезује да за тражена добра исплати добављачу средства у укупном 
износу од _______________________ динара са ПДВ-ом, на текући рачун добављача бр. 
____________________________ код пословне банке ________________________ након 
испоруке добара и испостављеним фактурама, у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана 
испоруке. 
 

Члан  4. 
Добављач се обавезује да испоруку добара из чл. 1 овог уговора изврши у року од 

__________ дана од дана издавања поруџбенице. 
Добављач се обавезује да испоруку добара врши по пријему поруџбеница наручиоца, 

у којима ће наручилац прецизирати врсту и количину добара чија се испорука захтева. 
Место испоруке добара је: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Војводе 

Степе 450, 11000 Београд. 
 

Члан  5. 
Добављач се обавезује да испоручи добра у оригиналним затвореним фабричким 

паковањима и одговарајућег квалитета (оригиналан производ одговарајућих карактеристика) 
а све према спецификацији наручиоца. 

 
Члан  6. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (промила) од уговорене 
вредности добара која касне са испоруком, за сваки дан прекорачења рока наведеног у чл. 4 
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овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене цене 
добара (са ПДВ-ом). 
 

Члан  7. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из чл. 1 

овог уговора и обавезује се да ће извршена услуга у свему одговарати захтевима за квалитет 
који је тражен. 

Добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, као и за 
оне од стране подизвођача као да их је сам извршио. Учесници који поднесу заједничку 
понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

Члан  8. 
Испорука добара из чл 1. овог уговора се врши у приручним магацинима наручиоца 

тј. Катедри.  
Приликом примопредаје, наручилац је дужан да на уобичајен начин прегледа и да 

своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти добављачу, с тим да 
се пријем таквих добара неће извршити. Наручилац има право да захтева од добављача да 
изврши предају другог добра које нема недостатке одмах, а најдуже у року од 3 (три) дана. 

Наручилац може да раскине уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла, уколико га је добављач обавестио да не жели да изврши своје обавезе 
дефинисане уговором, односно када је очигледно да добављач неће моћи да испуни уговор 
ни у накнадном року. 

 
Члан  9. 

Гарантни рок испоручених добара не може бити краћи од 1 (једне) године, рачунајући 
од дана испоруке. 

 
Члан  10. 

Добављач се обавезује да при подношењу понуде наручиоцу достави бланко меницу 
за озбиљност понуде и менично овлашћење у износу од 10% од укупне вредности уговора са 
ПДВ-ом, 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 и копију картона депонованих потписа. 

Добављач се обавезује да на дан закључења уговора достави сопствену меницу и 
менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора 
са ПДВ-ом, 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 и копију картона депонованих 
потписа. 

Члан  11. 
Добављач се обавезује да изврши испоруку свих поручених количина добара 

уговореног квалитета у уговореном року. 
 

Члан  12. 
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 
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Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља 
се другој уговорној страни. 

Члан 13. 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 14. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
уговара се надлежност суда у Београду. 
 

Члан 15. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнака примерака, и то 3 (три) за наручиоца и 1 
(један) за добављача. 

 
 

 за Наручиоца: за Добављача: 
    
______________________________________ ______________________________ 
              (Име и презиме)                                                                    (Име и презиме) 
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 SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 6/2013-1        

         

 Партија 1: Хемикалије квалитета типа „Sigma Aldrich“ или одговарајуће;      

         

Red 

br. 
OPIS 

Jedinica  

mere 

Zahtevana  

čistoća 
Količina 

Jedinična 

cena po  

pakovanju 

Ukupn iznos 

bez pdv-a 

Pakovanje 

proizvoda 
Proizvođač 

1 Albumin from bovine serum 10gr pak pa 2         

2 1-hidrokibenzotriazol,hidrat 10gr pak pa 10         

3 2-bromo-5-trifluorometil benzaldehid 100mg pak pa 1         

4 2-fluorometil benzaldehid 25gr pak pa 1         

5 2-hloro-3-fluorometil benzaldehid 1gr pak pa 1         

6 3-fluorometil -4-hloro benzaldehid pak pa 1        

7 4-trifluorometil benzaldehid 10gr pak pa 1         

8 Acetilholin 100gr pak pa 1         

9 Acetonitril 2,5L pak HPLC 6         

10 Agarosa (low melting) 500gr pak pa 1         

11 Agarosa molecular biology 500gr pak   1         

12 Agarosa Type II-a medium eeo 5gr pak   1         

13 Aluminijum ploče TLC silika gel 60 F254 pak   1         

14 Aluminijum sulfat 250gr pak pa 1         

15 Amido blak boja 25gr pak pa 1         

16 Amino kiseline (L-amino acids kit ) LAA-21 kit   1         

17 Aminopirin 500gr pak pa 1         

18 Amonijum oksalat 500gr  pak pa 1         

19 Anestezin 500gr pak 1 1         

20 bis (dimetilamino) benzofenon 100gr pak pa 1         

21 Boje za bojenje u mikrobiologiji Gram Stains kit 4x250 pak   1         

22 Bovine Serum Albumin PH 7.0 100gr pak   2        

23 Bradikinin (Bradykinin acetate salt),powder, ≥98%  1mg pak HPLC 1         

24 Capsaicin, ≥95%, from Capsicum sp. 50mg pak pa 1         

25 Celit 1kg pak pa 2         

26 citratna kiselina 500 g pak pa 1         
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27 Complete Freunds adjuvant 10ml pak pa 1         

28 DAPI 1mg pak pa 2         

29 DEPC (dietilpirocarbonat) 5ml pak pa 2         

30 Di metil sulfoksid 1L pak pa 1         

31 Di metil sulfoksid za molekularnu biologiju 100ml pak pa 1         

32 Diazinon 250mg pak pa 2         

33 Diethyl ether (Etar) 2.5L pak pa 41         

34 EDTA Mr=292,4 100gr pak pa 2         

35 Epihlor hidrin 500ml pak pa 1         

36 Ethylen ediamine tetra acetic 100gr pak pa 1         

37 Electrophoresis reagent triton x-100 100ml pak pa 1         

38 Fat red boja 50gr pak pa 1         

39 Fenacetin 50mg pak pa 1         

40 Fetal Calf Serum 200ml pak pa 1         

41 Gel bond film 84x94 (agarose) za elektroforezu 100EA komad   100         

42 Glutamat (L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate), 250 g pak pa 1         

43 Heksan 2,5L pak HPLC 5         

44 Hidrokortizon 1gr pak  pa 2         

45 Histamin (Histamine dihydrochloride), 5 g pak  pa 1         

46 Hlorovodonična kiselina 2.5L pak  pa 5         

47 Hlorovodonična kiselina-koncentrovana 2.5L pak  farmakop. 19         

48 Izopropanol 2,5L pak  pa 8         

49 Kalcijum laktat Mr (218.22) 250gr pak pa 1         

50 Kalijum jodid 1kg pak pa 10         

51 Kalijum tiocijanit (KCNS) 250gr pak pa 2         

52 Metil amin 100ml pak pa 1         

53 Metanol 2,5L pak pa 1         

54 Mowiol 250 gr pak pa 1         

55 Mravlja kiselina 2,5L pak pa 1         

56 Natrijum hidrogen karbonat  Mr(84. 01) 1kg  pak pa 1         

57 Natrijum hidroksid 1kg pak pa 29         

58 Natrijum perhlorat 250gr pak pa 250         

59 n-Heksan 2,5L pak pa 4         

60 n-Heptan 2,5L pak pa 1         

61 o-Fenilendiamin 500gr pak pa 1         
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62 Orcinol (5-metilbezen-1,3-diol)  100gr pak pa 1         

63 p-Aminofenol 250gr pak pa 1         

64 Sefadex G25 50gr pak pa 1         

65 Silika gel 60 za kolonsku hromatografiju 70-230 meša 1kg pak pa 1         

66 Silika gel GF 254 1kg kg pa 2         

67 Sirćetna kiselina glacijalna 100ml pak HPLC 1         

68 Sumporna kiselina - koncentrovana 2.5L (Sulfuric acid 95-97%) pak pa 14         

69 Superclean ENVI - 18 SPE Tubes 1ml pak 1 100         

70 Tetrahidrofuran 2,5L pak pa 1         

71 Tetrahidrofuran 2,5L pak HPLC 1         

72 Tirozin 50gr pak pa 1         

73 Titrisol 0,1 M NaOH komad   30         

74 Titrisol 0,1M amonijum tiocijanat-Standardni rastvor ampula   1         

75 Titrisol 0,1M jod-Standardni rastvor ampula   1         

76 Titrisol 0,1M NaOH-Standardni rastvor ampula   1         

77 Titrisol 0,1M natrijum tiosulfat-Standardni rastvor ampula   1         

78 Trietilamin 1L pak HPLC 1         

79 Trihlorsirćetna kiselina 250gr pak HPLC 8         

80 Tripan plavo-boja 250ml ml pa 250         

81 Trizma (R) Base 500gr pak   1         

82 TTC (triphenyl tetrazolium chloride) 200ml pak   2         

83 Tween 20 250gr pak   1         

84 Ureasa 5U/mg  5gr pak   3         

85 Procyanidin B2 1mg pak   1         

86 Sybr green I 5ml pak   1         

  U K U P N O:             
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 SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 6/2013-1        

         

 Партија 2: Хемикалије квалитета типа „Acros-Fisher“ или одговарајуће      

         

Red 

br. 
OPIS 

Jedinica  

mere 

Zahtevana  

čistoća 
Količina 

Jedinična 

cena po  

pakovanju 

Ukupn iznos 

bez pdv-a 

Pakovanje 

proizvoda 
Proizvođač 

1 2,6-dihlorhion hlor imid (Gibss-ov reagens) 5gr pak pa 1         

2 2,6-dimethoxy benzaldehin 25gr pak pa 1         

3 4-nitrofenol (analitički čist) C6H5NO3, Mr(139.1) 100gr pak pa 2         

4 Aceton 2.5L pak pa 31         

5 Acetil salicilna (aspirin) 500gr pak pa 2         

6 Acetiltioholin-jodid 50gr pak pa 2         

7 Acetonitril 2,5L pak HPLC 5         

8 Acetonitril 2,5L pak MS 1         

9 Agaroza RNA DNA free 100 g pak pa 1         

10 Aktivni ugalj  kg   1         

11 Alanin 25gr pak pa 1         

12 Amonijum hidroksid 2,5L pak pa 11         

13 Arabinoza 25gr pak pa 2         

14 Arginin 100gr pak pa 1         

15 Azotna kiselina - conc. (HNO3) 2.5L pak pa 7         

16 Bakar (II) acetat 100gr pak pa 5         

17 Barijum hidroksid (Ba(OH)2) 500gr pak pa 2         

18 Benzen 2.5L pak pa 2         

19 Benzil 100gr pak pa 2         

20 Benzofenon 1kg pak pa 3         

21 Beta merkapto etanol 10 mL pak   1         

22 Beta naftol 250gr pak pa 1         

23 Bizmut (III) nitrat 500gr pak pa 1         

24 Brom fenol plavo, boja gr   5         

25 Buffer pH 4.01 500ml ml   300         

26 Buffer pH 7.00 500ml ml   300         

27 Cikloheksan L pa 5         
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28 Cink sulfat 250gr pak pa 3         

29 O-dianisidine dihydrochloride g   5         

30 Dejonizovana voda 5L pak   2         

31 Dexametazon 1gr pak pa 1         

32 Di natrijum hidrogen fosfat-anhidrovani 500gr pak pa 4         

33 Dietil amin pak pa 1         

34 Dihlormetan 2.5L pak pa 7         

35 Etidijum bromid 10ml ml pa 1         

36 Etil aceto acetat L pa 3         

37 Fenilalanin 25gr pak pa 1         

38 Folin Ciocaalteu reagens  ml pa 500         

39 Fosforna kiselina sirupasta (H3PO4) 2.5L pak pa 2         

40 Fruktoza 100gr pak pa 1         

41 Galna kiselina 250gr pak pa 2         

42 Gummi arabicum kg farmakop. 1         

43 Hematoksilin (boja za preparate) L pa 1         

44 Hloramin T 250gr pak pa 1         

45 Hloroform 2.5L pak pa 9         

46 Hrom kalijum sulfat 100gr gr   1         

47 Jod monobromid( Hanus solution) kg pa 3         

48 Kalaj granule 100gr pak pa 2         

49 Kalijum bihromat gr pa 500         

50 Kalijum cijanid (KCN) gr pa 200         

51 Kalijum di hidrogen fosfat 500gr pak pa 2         

52 Kalijum hidrogen ftalat 100gr pak pa 2         

53 Kalijum hidroksid 1kg pak pa 3         

54 Kalijum hlorid 500gr pak pa 2         

55 Kalijum hlorid 4M KCL za punjenje fluoridne elektrode 250ml pak   1         

56 Kalijum nitrat  kg pa 2         

57 Kalijum nitrit gr pa 1000         

58 Kalijum perjodat (KJO4) 500gr pak pa 1         

59 Kalijum sulfat gr pa 250         

60 Kobalt (II) nitrat 250gr pak pa 1         

61 Magnezijum opiljci gr   500         

62 Magnezijum sulfat-anhidrovani kg pa 3         
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63 Merkuri nitrat (Hg(NO3)2xH2O) Mr (342,61) gr pa 100         

64 Metafosforna kiselina 500gr pak pa 1         

65 Metanol 2,5L pak pa 19         

66 Metanol 2.5L pak HPLC 27         

67 N,N-dimetilformamid 2,5L pak pa 2         

68 Natrijum dodecil sulfat gr pa 200         

69 Natrijum hipo fosfit kg pa 1         

70 Natrijum hlorid kg pa 29         

71 Natrijum lauril sulfat 500GR pak pa 1         

72 Natrijum nitroprusid 25gr pak pa 2         

73 Natrijum sulfit (Na2SO3) kg pa 2,5         

74 Ninhidrin 25gr pak pa 1         

75 Olovo (II) acetat (Pb(CH3COO)2)*3HO kg pa 2         

76 Olovo (II) nitrat  (Pb(NO3)2) 250gr pak pa 7         

77 P-amino benzoeva kiselina 250gr pak pa 1     

78 Perhlorna kiselina-standardizovana 0,1M L pa 3         

79 Petrol etar  40-60 C 2.5L pak pa 11         

80 Potassium hydroxide solution volumetric, 0.5 M KOH in methanol (0.5N)  L   2         

81 Prolin gr pa 25         

82 Puferski rastvor  pH 4.0 L   7         

83 Puferski rastvor pH 10 L   3         

84 Puferski rastvor pH 7 L   4         

85 Rezorcinol kg pa 1         

86 Rutin 100gr pak pa 1         

87 Safranin (boja za preparate) 25gr pak pa 1         

88 Sirćetna kiselina glacijalna 2.5L pak pa 27         

89 Storage solution for pH and orp electrodes ml   500         

90 Sulfosalicilna kiselina  Mr (254.22) 100gr pak pa 3         

91 3,3’,5,5’–Tetramethylbenzidine (TMB) dihydrochloride hydrate gr   1         

92 Tioacetamid 100gr pak pa 2         

93 Tiobarbiturna kiselina 100gr pak pa 1         

94 Tri fluoro sirćetna kiselina 100ml pak HPLC 10         

95 Trietanolamin  Mr (149,15) L pa 1         

96 Triptofan gr pa 25         

97 Živa (I) nitrat (Hg2(NO3)2) 50gr pak pa 1         
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98 Živa (II) jodid (HgJ2) 5gr pak pa 2         

99 Prostaglandin E2, 10mg pak HPLC 1         

  U K U P N O:             
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 SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 6/2013-1        

         

 Партија 3: Хемикалије квалитета типа „Centrohem“или одговарајуће       

         

Red 

br. 
OPIS 

Jedinica  

mere 

Zahtevana  

čistoća 
Količina 

Jedinična 

cena po  

pakovanju 

Ukupn iznos 

bez pdv-a 

Pakovanje 

proizvoda 
Proizvođač 

1 Alfa naftol 50gr pak pa 1         

2 Aluminijum oksid 1kg pak pa 1         

3 Amilalkohol 1L pak pa 1         

4 Amonijum acetat 500gr pak pa 8         

5 Amonijum hlorid (NH4Cl) 200gr pak pa 16         

6 Amonijum karbonat 500gr pak pa 2         

7 Amonijum molibdat  Mr (1235.86) 100gr pak pa 2         

8 Amonijum nitrat 1kg pak pa 1         

9 Amonijum vanadat 50gr pak pa 3         

10 Arsen (III) oksid (As2O3) 50gr pak pa 5         

11 Askorbinska kiselina (C-vitamin) 200gr pak pa 4         

12 Bakar sulfat 1kg pak pa 5         

13 Bakar sulfat (CuSO4* 5 H20) 1kg pak pa 5         

14 Barijum hlorid 200gr pak pa 12         

15 Benzaldehid 1L pak pa 2         

16 Benzoeva kiselina 1kg pak pa 5         

17 Borna kiselina 1kg pak pa 2         

18 Cink granule 200gr pak pa 5         

19 Cink oksid (Zinci oxydum) 500gr pak pa 2         

20 Cink oksid (Zinci oxydum) 500gr pak farmakop. 3         

21 Dinatrijum hidrogen fosfat (Na2HPO4)x2H2O 500gr pak pa 500         

22 Di-Natrijum hidrogenfosfat-12-hidrat 500gr pak pa 1         

23 Dioksan 1L pak pa 1         

24 Fenol Mr (94.11) 100gr pak pa 5         

25 Glicerol 1 L pak farmakop. 1         

26 Glicin  100gr pak pa 1         

27 Glukoza 1kg pak pa 1         
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28 Gvožđe (II) sulfat 200gr pak pa 15         

29 Gvožđe (III) hlorid 200gr pak pa 23         

30 Gvožđe u prahu 100gr pak pa 5         

31 Izoamil alkohol 1L pak pa 1         

32 Izobutil alkohol 1L pak pa 1         

33 Jod 100gr pak pa 14         

34 Kalaj (II) hlorid (SnCl2) 200gr pak pa 2         

35 Kalcijum hlorid 500gr pak pa 4         

36 Kalcijum hlorid-anhidrovan 500gr pak pa 12         

37 Kalijum bromid  (KBr) 200gr pak pa 12         

38 Kalijum fero cijanid (K4FeCN6)* 3 H2O 100gr pak pa 2         

39 Kalijum hidrogen sulfat 200gr pak pa 7         

40 Kalijum hlorid 200gr pak pa 1         

41 Kalijum jodat 100gr pak pa 1         

42 Kalijum karbonat  1kg pak pa 5         

43 Kalijum karbonat  anhidrovani 1kg pak pa 1         

44 Kalijum natrijum tartarat (Mr=282,23) 1kg pak pa 11         

45 Kalijum permanganat 200gr pak pa 4         

46 Limunska kiselina 1kg pak pa 5         

47 Magnezijum hlorid 1kg pak pa 1         

48 Magnezijum oxid  200gr pak pa 2         

49 Mast za slifove (ili silikonska mast) 200gr pak farmakop. 2         

50 Mravlja kiselina 1L pak pa 5         

51 Natrijum acetat-anhidrovani Mr (82.03) 200gr pak pa 7         

52 Natrijum acetat-kristalni  1kg pak pa 4         

53 Natrijum azid Mr (65.01) 50gr pak pa 1         

54 Natrijum benzoat Mr=144,11 200gr pak pa 2         

55 Natrijum bikarbonat 1kg pak pa 9         

56 Natrijum citrat 1kg pak pa 2         

57 Natrijum dihidrogen fosfat 200gr pak pa 2         

58 Natrijum dihidrogenfosfat-1-hidrat 500 g pak pa 1         

59 Natrijum fluorid (NaF) 200gr pak pa 2         

60 Natrijum hidrogen karbonat  Mr(84. 01)  1kg pak pa 1         

61 Natrijum nitrit 1kg pak pa 2         

62 Natrijum oksalat (Na2C2O4) 200gr pak pa 5         
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63 Natrijum sulfat-anhidrovani 1kg pak pa 10         

64 Natrijum sulfat-kristalni  (Na2SO4) 1kg pak pa 1         

65 Natrijum tetraborat  500gr pak pa 8         

66 Natrijum tiosulfat  200gr pak pa 7         

67 n-Butanol 1L pak pa 3         

68 n-Propanol  1L pak pa 6         

69 Oksalna kiselina (H2C2O4) 1kg pak pa 5         

70 Salicilna kiselina 200gr pak pa 5         

71 Silikonsko ulje 1L pak pa 3         

72 Skrob  200gr pak pa 8         

73 Sorbitol 1L pak pa 3         

74 Sulfur precipitatum 1kg pak farmakop. 2         

75 Trihlorsirćetna kiselina  100gr pak pa 6         

76 tri-Natrijum citrat-2-hidrat 1 kg pak pa 1         

77 Urea 200gr pak farmakop. 10         

78 Želatin 500 g pak farmakop. 1         

79 Živa (II) hlorid (HgCl2) 100gr pak pa 4         

  U K U P N O:             
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 SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 6/2013-1        

         

 Партија 4: Хемикалије квалитета типа „Zorka“ или одговарајуће       

         

Red 

br. 
OPIS 

Jedinica  

mere 

Zahtevana  

čistoća 
Količina 

Jedinična 

cena po  

pakovanju 

Ukupn iznos 

bez pdv-a 

Pakovanje 

proizvoda 
Proizvođač 

1 Alkohol 96% 5L pak tehnički 33         

2 Alkohol 96% 1L pak tehnički 10         

3 Alkohol 100%  pet 1L pak apsolutni 94         

4 Etilacetat L pa 12         

5 Formaldehid 1L pak pa 9         

6 Hidrogen peroksid sol.con.30% L farmakop. 3         

7 Hrom sumporna kiselina 1L L pa 9         

8 Toluol (Toulen) 1L pak pa 17         

9 Vodonik peroksid  1L pak pa 2         

10 Vodonik peroksid 30% 1L pak pa 16         

  U K U P N O:             
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 SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 6/2013-1        

         

 Партија 5: Хемикалије квалитета типа „Biolife“ или одговарајуће       

         

Red 

br. 
OPIS 

Jedinica  

mere 

Zahtevana  

čistoća 
Količina 

Jedinična 

cena po  

pakovanju 

Ukupn iznos 

bez pdv-a 

Pakovanje 

proizvoda 
Proizvođač 

1 Baird Parker agar gr   500         

2 Deoxycholate citrate agar gr   500         

3 Hranljiv Brain Heart Infuzion Powder gr   500         

4 Hranljiva podloga Agar gr   500         

5 Hranljiva podloga Hranljivi bujon gr   500         

6 Hranljiva podloga Müller Hinton agar gr   500         

7 Hranljiva podloga Müller Hinton bujon gr   500         

8 Hranljiva podloga Sladni ekstrakt gr   500         

9 Hranljiva podloga SS agar gr   500         

10 MacConkey bujon gr   500         

11 Manitol slani agar gr   500         

12 Mossel bujon za enterobakterije gr   500         

13 Sabouraud agar-dekstrozni gr   500         

14 Sabouraud bujon gr   500         

15 Tryptic soya been casein agar gr   500         

16 Tryptic soya been casein bujon gr   500         

17 Violet red bile glucose agar gr   500         

18 XLD (Xylose, Lysine, Deoxycholate) agar gr   500         

19 Rappaport vassiliadis soy gr   500         

  U K U P N O:             
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 SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 6/2013-1        

         

 Партија 6: Козметичке сировине квалитета типа „Fagron“ или одговарајуће;      

         

Red 

br. 
OPIS 

Jedinica  

mere 

Zahtevana  

čistoća 
Količina 

Jedinična 

cena po  

pakovanju 

Ukupn iznos 

bez pdv-a 

Pakovanje 

proizvoda 
Proizvođač 

1 Ammonii sulfogyrodalas kg farmakop. 1         

2 Bademovo ulje     L farmakop. 1         

3 Balsamum peruvianum kg farmakop. 1         

4 Benzylis benzoas L farmakop. 1         

5 Bismuti subgallas kg farmakop. 1         

6 Camphora kg farmakop. 1         

7 Carbopol 934 kg farmakop. 0,5         

8 Carbopol 940 kg farmakop. 0,5         

9 Cera alba kg farmakop. 1         

10 Cera emulsificans kg farmakop. 1         

11 Cera lanae kg farmakop. 5         

12 Cetil alkohol kg farmakop. 1         

13 Cetil palmitat kg farmakop. 1         

14 Cetostearolum kg farmakop. 1         

15 Cink oksid (Zinci oxydum) kg farmakop. 1         

16 Etarsko ulje eukaliptusa (Aetheroleum eucalipty) L farmakop. 1         

17 Etarsko ulje limuna (Aetheroleum citri)  L farmakop. 1L         

18 Fambaza kg farmakop. 5         

19 Galsana kg farmakop. 5         

20 Gelatina alba kg farmakop. 1         

21 Gliceril stearat kg farmakop. 1         

22 Glicerin (Glycerolum) 1L pak farmakop. 18         

23 Glukoza 1kg pak farmakop. 1         

24 Gummi arabicum kg farmakop. 1         

25 Ibuprofen kg farmakop. 1         

26 Izopropil miristat L farmakop. 1         

27 Lako parafinsko ulje L farmakop. 4         
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28 Macrogol 1000 kg farmakop. 1         

29 Macrogol 1500 kg farmakop. 1         

30 Macrogolum 1500 kg farmakop. 1         

31 Macrogolum 400 L farmakop. 1         

32 Macrogolum 4000 kg farmakop. 1         

33 Methylis salycilas L farmakop. 1         

34 Natrijum stearas kg farmakop. 1         

35 Olem Hyperici L farmakop. 1         

36 Olem olivae L farmakop. 1         

37 Oleum Helianthy L farmakop. 1         

38 Oleum Ricini L farmakop. 1         

39 Paracetamolum kg farmakop. 2         

40 Paraffinum liquidum L farmakop. 5         

41 Paraffinum perliquidum L farmakop. 5         

42 Paraffinum solidum kg farmakop. 1         

43 Polisorbat 60 kg farmakop. 0,5         

44 Polysorbatum 60 kg farmakop. 1         

45 Propilenglikol L farmakop. 8         

46 Span 60 kg farmakop. 1         

47 Span 80 kg farmakop. 1         

48 Stearinska kiselina (Acidum stearicum) 1kg kg farmakop. 1         

49 Sulfur precipitatum kg farmakop. 1         

50 Talcum kg farmakop. 5         

51 Tinctura Benzoae L farmakop. 1         

52 Tinctura Chamomilae L farmakop. 1         

53 Ulje avokada L farmakop. 1         

54 Urea 100gr pak farmakop. 3         

55 Vaselinum album kg farmakop. 12         

56 Vinska kiselina (C4H6O6)  kg farmakop. 1         

57 Witepsol H15 kg farmakop. 15         

58 Bizmut subnitrat 100gr pak farmakop. 4         

59 Hidrohinon Mr=110,11 gr farmakop. 100         

  U K U P N O:             
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 SPECIFIKACIJA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 6/2013-1        

         

 Партија 7: Биохемијски реагенси квалитета типа „Biosystems“ или одговарајуће      

         

Red 

br. 
OPIS 

Jedinica  

mere 

Zahtevana  

čistoća 
Količina 

Jedinična 

cena po  

pakovanju 

Ukupn iznos 

bez pdv-a 

Pakovanje 

proizvoda 
Proizvođač 

1 Albumini, test 250mL pak   2        

2 Alfa-amilaza, test 25mL pak   6         

3 Alkana fosfataza (ALP), test AMP liquid 200ml pak   2         

4 ALT/GPT test 200mL ml   1         

5 APO A1 Test 50ml pak   1         

6 APO A1/A2/B Calibrator High,Turbidimetric Immunoassay 1ml pak   1         

7 APO A1/A2/B Control,Turb./Neph.Immunoassay 3x1ml pak   1         

8 AST/GOT, IFCC, test 200ml pak   2         

9 CK, test 50mL  pak   4         

10 Fosfor, test phosphomolybdate/UV 170 ml pak   3         

11 Glukoza, test GHOD/PAP 1000ml pak   2         

12 HDL talozni, holesterol HDL precipitirajući reagens 50 ml pak   5         

13 Holesterol, test GHOD/PAP 1000ml pak   2         

14 Holinesteraza, test (butyrylthiocholine) 50ml pak   4         

15 Kalcijum, test (arsenazo III) 500ml pak   1         

16 Kisela fosfataza,test acid phosphatase (naphtyl phosphate/pentanediol) 40ml pak   5         

17 LDH, laktat dehidrigenaza, test (pyruvate) 200ml pak   1         

18 LDL talozni, holesterol LDL precipitirajući reagens 20ml pak   3         

19 Lipaza, test 60ml pak   2         

20 Magnezijum, test (calmagite) 50ml pak   12         

21 Mokraćna kiselina, test (uricase/peroxidase) 500ml pak   2         

22 Proteini ukupni, test (biuret) 250ml pak   2         

23 Trigliceridi, test GHOD/PAP, test 250ml pak   4         

24 yGT, test 200 ml pak   1         

  U K U P N O:             

         

 


