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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Бр. 3/1-16/2020-2 

 

 

 

Назив набавке: Набавка добара – Хемикалије 

Врста поступка набавке: Отворени поступак јавне набавке 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3/1-16/2020-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3/1-16/2020-3, припремљена је: 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за отворени поступак јавне набавке, набавка добара – Хемикалије 

ЈН бр. 3/1-16/2020-2 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље Назив поглавља  

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету набавке 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке 

V Критеријум за доделу уговора 

VI Обрасци који чине саставни део понуде и 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 јавне набавке у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 3/1-16/2020-2 су добра – Хемикалије (образована по партијама) а 
за потребе Фармацеутског факултета у Београду. 

 

4. Контакт 

Комисија за јавну набавку бр. 3/1-16/2020-2, сваког радног дана у периоду од 9.00 до 15.00 
часова, е-mail адреса: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs 

 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 3/1-16/2020-2, су добра – 

Хемикалије. Назив и ознака из општег речника набавке: 

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије 

 
2. Партије: Предмет јавне набавке обликован је у 9 (девет) партија. Назив 

и ознака из општег речника набавке исти је за све партије: 

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Врста, опис, количина и ниво квалитета добара дати су у обрасцу структуре цене који је 

саставни део конкурсне документације. 

Сва тражена добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у конкурсној 

документацији, односно да испуњавају тражени квалитет у супротном понуда понуђача ће 

бити неприхватљива. У оквиру једне партије морају бити понуђена сва добра. 

 
3.1. Техничке карактеристике 

У оним случајевима у којима је у оквиру конкурсне документације наведена величина 

паковања, роба мора бити у захтеваном оригиналном паковању, у осталим случајевима 

понуђена паковања морају бити уклопива у тражену количину робе. Све хемикалије морају 

бити упаковане у одговарајуће стаклене или пластичне боце или кутије. 

Све понуде које нису у складу са овим захтевима одбиће се као неодговарајуће. 

 

3.2. Квалитет 

Понуђач је у обавези да за све партије за које су наведени детаљни захтеви квалитета, достави 

спецификације о квалитету од стране произвођача кога заступа, са јасно исказаном 

произвођачком спецификацијом којом се потврђује захтевани квалитет. Уколико понуђач за 

неку ставку у посматраној партији не достави доказ о квалитету или исти не одговара 

захтеваној спецификацији сматраће се да таква понуда садржи битне недостатке и иста ће се 

одбити као неприхватљива, без њеног даљег разматрања. 

Предметне спецификације које се достављају као обавезни елемент понуде морају бути 

прецизно нумерисане по партијама на које се односе у противном понуда неће бити разматрана. 

Ако су у техничкој спецификацији предметне јавне набавке наведене хемикалије за које је 

неопходно поседовати посебна решења/дозволе за стављање у промет (контролисане, опасне, 

биоцидне…) понуђач је у обавези да копије истих приложи уз понуду. 

Понуде које не испуњавају овај услов у погледу техничке документације одбиће се као 

неодговарајуће. 

3.3. Количина 

Наведене количине су оквирне и структура испоручених добара може да варира у односу на 

спецификацију само у оквиру укупне уговорене вредности. 

3.4. Рок испоруке добара 

Рок испоруке предмета јавне набавке не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана 

од дана испоставе захтева/поруџбенице наручиоца. 

3.5. Место испоруке добара 

Понуђач је дужан да предметна добра испоручује у складу са потребама наручиоца у погледу 

врсте, количине и динамике, на адресу: Фармацеутски факултет у Београду, ул. Војводе Степе 

бр. 450, 11000 Београд, у простор који одреди наручилац. 
 

3.6. Контрола и техничка документација 

У складу са одредбама докумената из тачке 3 овог поглавља конкурсне документрације. 

Квалитативну и квантитативну контролу као и пријем добара приликом испоруке вршиће 

комисија, односно запослено лице за пријем предметних добара. Све уочљиве грешке 
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(неоригинално и оштећено паковање и сл.) приликом испоруке, наручилац и понуђач ће 

записнички констатовати и пријем таквих добара се неће извршити. 

Све недостатке у квалитету испоручених добара, добављач је у обавези да отклони, односно 

изврши замену добра одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана, рачунајући од дана пријема 

записника о рекламацији. 

Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити испоручена у oригиналним 

затвореним фабричким паковањима са приложеном одговарајућом документацијом, односно, 

у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара а који мора предметна добра 

обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и 

ускладиштењу. 

При испоруци понуђач је дужан да наручиоцу преда безбедности лист добра које испоручује. 

Заинтересованa лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца 

како би благовремено били обавештени о евентуалним изменама, допунама и појашњењима 

конкурсне документације јер је наручилац у складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 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 за 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 

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 
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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 4) 

Напомена: Изјаву морају да потпишу и овере печатом 

сви понуђачи. Уколико понуду подноси група 

понуђача, ова изјава мора бити потписана одстране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће 

у поступку јавне набавке, а испуњеност додатних услова доказује достављањем доказа. 

 

А) НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Ред. 

број 
УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

да је у току 2019. године и 2020. 

године до дана објављивања 

позива за подношење понуда, 

испоручио добра која су 

предмет јавне набавке 

Потврда/е референтних наручиоца о испорученим 

добрима (Образац бр. 5) из којих се недвосмислено 

види врста добара и временски период у ком су 

добра испоручена. У случају да наручилац то 

захтева, понуђач је дужан да достави на увид и 

оригинал наведених уговора; 
 

2. 

да понуђач поседује стандард 

ISO 9001 Систем менаџмента 

квалитета 

Копија важећег сертификата  

 

• Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају 

понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона.  

• Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове група 

понуђача испуњава заједно. 

•  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, сходно члану 78. Закона о јавним набавкама. 
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•  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 писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа.  

Понуђач је у обавези да наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни.
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V 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 испоруке. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

 

Образац 1 

 

 

 

 

 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15),  , 
(Назив понуђача) 

даје: 
 

 

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 2 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр      
 

од      
 

за јавну набавку добара - 

Хемикалије, ЈН број 3/1-16/2020-2 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Врста правног лица 
1.  Микро 2. Мало 3. Средње 
4.  Велико 5. Физичко лице 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

2) П О Н У Д У П О Д Н О С И: 

 

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: 

 

 
Врста правног лица 

2.  Микро 2. Мало 3. Средње 
4.  Велико 5. Физичко лице 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

 

 
 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Хемикалије 
 

Број партије Укупна цена без пдв-а Укупна цена са пдв-ом 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

*Понуђач исказује укупне вредности у складу са јединичним ценама из Обрасца структуре 

цена. Детаљне спецификације су приказане у Обрасцу структуре цена. Понуђач попуњава 

само партије за које прилаже понуду. 

Напомена: Уколико су комерцијални услови које понуђач треба да искаже у наставку овог 

обрасца различити за поједине партије за које подноси понуду дужан је да исти 

одштампа у броју примерака који су му неопходни.  
 

 

Рок и начин плаћања 

По испостављеној фактури за испоручена добра, у оквирном 

року који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема. 

 
Рок важења понуде 

 
............................ дана од дана отварања понуде; 

 
Рок испоруке 

 
……………………………………… (не дуже од 30 дана од 

захтева/поруџбенице наручиоца; 

 
Гарантни период 

 
........................................................ (не краћи од 24 месеца од дана 

испорученог добра) 

 
Место испоруке 

Магацини на катедрама Фармацеутског факултета у ул. Војводе 

Степе бр. 450. Београд 

  

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде тако што 

ће навести укупну вредност сваке партије за коју се подноси понуда.
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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 добара – Хемикалије, ЈН број 3/1-16/2020-2, поднета независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 
у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато
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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 чл. 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама достављамо, 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА 
 

Назив наручиоца/купца: 
 

Седиште наручиоца/купца: 
 

Пиб наручиоца-купца: 
 

Матични број: 
 

Лице за контакт и телефон 

за проверу података: 

 

(податке унети читко) 

 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је : 

 

 

(уписати назив и седиште понуђача/члана групе понуђача) 

у току 2019. године и 2020. године а до дана објављивања позива за подношење понуда, 

испоручио добра која су предмет јавне набавке бр. 3/1-16/2020-2, партија _______, у 

уговореном року, обиму и квалитету и до дана издавања ове потврде није прекршио своје 

обавезе из гарантног рока. 

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке бр. 3/1-16/2020-2. 

„Хемикалије“, наручиоца: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, и у друге сврхе 

се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 
 

П о т п и с 

Датум: М.П. овлашћеног лица наручиоца/купца 
 

 

 

 

 
 

Напомена: По потреби образац копирати 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 3/1-16/2020-2 

ХЕМИКАЛИЈЕ 

 
 

1. Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, улица Војводе 

Степе бр. 450., пиб 101746950, мат.бр. 07001975, кога заступа Проф. др Слађана 

Шобајић, декан Факултета (у даљем тексту: наручилац), 

и 

2.      , са 

седиштем у   , улица                                                                        

пиб  ,  матични  број  , кога заступа 

одговорно лице/директор      

тексту: добављач). 

(у даљем 

 

 

 

Добављач ће део обавеза извршити преко подизвођача: 

1.    ,са седиштем   , 

ПИБ  , матични број   . 

2.    , са седиштем   , 

ПИБ  , матични број   . 

*Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе учесника. 

**Уколико учесник наступа самостално не попуњавати. 

*** Уколико понуђач учествује самостално Наручилац ће при изради коначног уговора изоставити ово поглавље 

 

 

Односно у групи учесника коју чине: 
 

1.    ,са седиштем   , 

ПИБ  , матични број   . 

2.    , са седиштем   , 

ПИБ  , матични број   . 

*Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача. 

**Уколико учесник наступа самостално не попуњавати. 

*** Уколико понуђач учествује самостално Наручилац ће при изради коначног уговора изоставити ово поглавље 
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ЧЛАН 1. 

1.1. Предмет уговора је купопродаја добара како следи: 

 

* При изради коначног уговора у табеларном приказу биће наведене само партије са укупним 

вредностима које су прихваћене као најповољније понуде у поступку јавне набавке бр. 3/1-

16/2020-2. 

Саставни део овог Уговора је Понуда Добављача број............................. од ...............2020. 

године која је достављена по позиву за подношење понуда, сачињена на основу обрасца 

структуре цена из конкурсне документације и прихваћена од стране стручне комисије 

Наручиоца . 

 

ЧЛАН 2. 

Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора, чија је купопродаја предмет овог Уговора 

без  обрачунатог  пореза  на  додатну вредност износи   *   , односно са 

обрачунатим порезом на додатну вредност износи  *   . 

* Укупне вредности попуњава Наручилац. При изради коначног уговора биће наведена 

укупна вредност партија са и без пдв-а које су прихваћене као најповољније понуде у поступку 

јавне набавке бр. 3/1-16/2020-2 . 

 

ЧЛАН 3. 

Наручилац ће платити изабраном понуђачу: 

• По испостављеној фактури за испоручена добра, у оквирном року који не може бити 

дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна; 

 
ЧЛАН 4. 

Добављач се обавезује да изврши испоруку добара чија је купопродаја предмет овог Уговора 

у року од ......../..................../дана по добијању захтева/поруџбенице (не дуже од 30 дана од 

издавања захтева/поруџбенице наручиоца). 

Место испоруке су магацини Фармацеутског факултета у Београду у улици Војводе Степе бр. 450. 

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно 

одређен сходно дужини трајања више силе. 

 
ЧЛАН 5. 

Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати задатим 

техничким карактеристикама наручиоца. 

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и 

без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, 

Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацинима Наручиоца у присуству 

Добављача. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора бити 

сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 /двадесетчетири/ часа. 

Уколико било која испорука не задовољи уговорени квалитет и/или уговорену количину, 

Добављач је у обавези да је замени исправном у року од 5 (пет) дана. У супротном Наручилац 

има право да раскине уговор и активира финансијску гаранцију за добро извршење посла. 
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ЧЛАН 6. 

Добра која су предмет овог Уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту 

врсту добара и испоручена на начин који обезбеђује неоштећеност добара и амбалаже. 

Понуђач мора да поступа са отпадном амбалажом у складу са Законом о управљању 

отпадом. 

ЧЛАН 7. 

Добављач је дужан да, на дан закључења уговора достави потписану и регистровану бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, 

роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за 

извршење предмета јавне набавке, с тим да евентуални продужетак рока за извршење предмета 

јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 

број дана за који ће рок бити продужен. 

Меница и менично овлашћење за добро извршење посла се активира: 

• Уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен Уговором и конкурсном документацијом; 

• за наплату пенала у висини 2‰ (промила) од уговорене вредности добара која касне са 

испоруком, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала 

не прелази 10% уговорене цене добара (без ПДВ-а). Наплату уговорне казне Наручилац ће 

извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем износа наведеног у фактури, 

али уз обавезу да га у року од 5 (пет) дана писмено обавести о разлозима извршеног 

умањења. 

• у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача 

• у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања 
рада наручиоца на било који начин. 

Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за 

пренос средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

ЧЛАН 8. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране 

су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне 

несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила. 

ЧЛАН 9. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, 

а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду. 
 

ЧЛАН 10. 

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. 
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Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној 

страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен 

рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. 

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном 

року – уговор ће се раскинути. 

Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 

Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене. 

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години, наручилац ће извршити требовање 

преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава 

усвајањем Финансијског плана за 2021. годину или доношењем Одлуке о привременом 

финансирању. У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 

преузимања обавеза од стране наручиоца. 
 

ЧЛАН 11. 

Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа једино у односу на 

каталошке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене 

каталошких бројева, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем. 
 

ЧЛАН 12. 

Уговор се закључује на период од годину дана, односно до укупне испоруке уговорених 

количина добара чија је купопродаја предмет овог уговора. 
 

ЧЛАН 13. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања 

финансијске гаранције из члана 7. овог уговора. 
 

ЧЛАН 14. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 1 (један) 

примерак за Добављача. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 
 

За наручиоца: За добављача: 
 

 

Проф. др Слађана Шобајић, декан (Име и презиме одговорног лица) 
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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. Сертификати и потврде које понуђачи достављају 

као доказе могу бити на енглеском језику. Наручилац задржава право да од понуђача захтева 

превод наведених доказа. 

 
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, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног 
лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача или групе 
понуђача. 
Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. 
Понуда се саставља и подноси у једном примерку и искључиво на обрасцима који чине 
саставни део ове конкурсне документације. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико 
буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним  документима. Уколико 
понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место 
начињене грешке парафира и овери печатом. 
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све 
услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су последица нетачно и 
недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених околности и услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Војводе Степе 

број 450, 11221 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара број 3/1-16/2020-2 

Хемикалије - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

17.08.2020. 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 Изјаве да под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је при састављању понуде 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (Образац 1); 
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- попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац 2); 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Образац 3); 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Образац 4); 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац потврде референтног наручиоца (Образац 5); 

- модел уговора, попуњен, потписан и печатиран на последњој страни уговора где је то 
предвиђено, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора; 

- доказе наведене у поглављу III конкурсне документације 

- доказе наведене у поглављу IV конкурсне документације. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке обликован је у 9 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, ул. Војводе Степе бр. 450., Комисији за јавну набавку, са назнаком: 

Измена/Допуна/Опозив/ понуде за ЈН бр. 3/1-16/2020-2 „ХЕМИКАЛИЈЕ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

Понуђач може да измени или повуче достављену понуду писаним обавештењем пре истека 

рока за подношење понуда у складу са чл. 87. став 6. Закона о јавним набавкама. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико 

ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV 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. 
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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 

Понуђена добра морају у свему одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким 

карактеристикама (спецификацијама). 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац ће платити изабраном понуђачу: 

• По испостављеној фактури за испоручена добра, у оквирном року који не може бити 

дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна; 

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. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. 

Цене које у понуди дефинише понуђач су фиксне током извршавања Уговора и не подлежу 

променама ни из каквих разлога. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, са и без пореза на додату вредност са свим 

урачунатим припадајућим трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пдв-а, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности. 

Понуђене вредности морају бити одвојене ознакама/симболима тако да се могу јасно 

утврдити децимале и хиљаде динара, у противном понуда ће се сматрати неисправном. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину, испоруку и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у понуди.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

11.1. Финансијско обезбеђење 

Понуђач је обавезан да достави: 

На дан закључења уговора бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење 

посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије у износу 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим 

од уговореног рока за извршење предмета јавне набавке, с тим да евентуални продужетак рока за 

извршење предмета јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 

овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен. 
Меница и менично овлашћење за добро извршење посла се активира: 

• Уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен Уговором и конкурсном документацијом; 

• за наплату пенала у висини 2‰ (промила) од уговорене вредности добара која касне са 

испоруком, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала 

не прелази 10% уговорене цене добара (без ПДВ-а). Наплату уговорне казне Наручилац ће 

извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем износа наведеног у фактури, 

али уз обавезу да га у року од 5 (пет) дана писмено обавести о разлозима извршеног 

умањења. 

• у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача 

• у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања 

рада наручиоца на било који начин. 

Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за 

пренос средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. Наручилац је дужан да: 

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди, 

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди, 

3. чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Универзитет 

у Београду-Фармацеутски факултет, Војводе Степе број 450. 11221 Београд, електронске 

поште на e-mail: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs од наручиоца захтевати 
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додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, 3/1-16/2020-2.“ 

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). 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда , а у поступку јавне набавке 

мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца  3 (три) 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149., став 3. и 4. Закона, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. Закона. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 

захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 120.000,00 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права 

на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 

наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
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Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 

свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 

захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 

комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. 

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, 

и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. Подносилац захтева за заштиту права дужан 

је да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 

156. Закона. 

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је 

објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати 

таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 

имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 

Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

Детаљније упуство понуђачи могу да нађу на следећем линку: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 

17. ОБАВЕШТЕЊЕ 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 1 

 КВАЛИТЕТ Tocris/Stemcell Technologie/abcam ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 

 

Red. 

br. 

 
Naziv hemikalije 

 
Čistoća 

 
Detaljna specifikacija 

 
JM 

 
Količina 

Jed.cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena sa 

pdv-om 

 
Proizvođač 

Kataloški 

br. 

Ponuđeno 

pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 Y-27632 

dihidrohlorid ≥98% 
Y-27632 dihidrohlorid, CAS broj 129830-38-2, 
stepena čistoće 98% ili većeg.  10 mg 3 

      

 

2 

BrainPhys 
Neuronal 
Medium  

Serum-free, neurofiziološki bazalni medijum 
za neurone. Medijum namenjen za kulture 
primarnih neurona ili neurona dobijenih iz 
humanih pluripotentnih matičnih ćelija 
(hPSCs). 500 ml 4 

      

 

3 

ACCUTASE  

Rastvor za ćelijsku separaciju. Sadrži 1X 
Accutase enzime u DPBS-u (Dulbecco’s 
phosphate-buffered saline), 0,5 mM 
EDTA•4Na, 3 mg/l fenol crvenog. Testirano 
na: sterilnost (USP metodom membranske 
filtracije), enzimsku aktivnost (pomoću 
sintetskih hromagenih tetrapeptida) i na 
ćelijsko razdvajanje od plastike posude za 
ćelijske kulture.  100 ml 2 

      

 

4 

Trypan Blue  

Reagens (boja) za brojanje vijabilnih ćelija 
sisara. Sadrži Tripan plavo (Trypan blue) 0,4% i 
fosfatni pufer.  100 ml 1 

      

 

5 

Recombinant 
Anti-

Synaptophysin 
antibody 

[EP1098Y]  

Rekombinantno, anti-sinaptofizin antitelo, 
zečje, monoklonsko. Domaćin: zec/kunić. 
Reaktivnost: miš, pacov, čovek. Imunogen: 
sintetski peptid u okviru humanog 
sinaptofizina, aminokiseline 200-300. Pogodan 
za imunohistohemiju - parafin, vestern blot, 
imunoprecipitaciju, protočnu citometriju, 
imunocitohemiju. Tečno agregatno stanje. 100 µl 1 
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Pufer. pH = 7.20, 0.05% natrijum azid, 0.1% 
BSA, 40% Glicerol, 9.85% Tris glicin, 50% 
supernatant ćelijske kulture. Tip antitela IgG.  

 

6 

Anti-TREM2 
antibody 

[RM0139-5J46]  

Anti-TREM2 antitelo, pacovsko, monoklonsko. 
Broj klona RM0139-5J46. Izotip IgG2b. 
Domaćin: pacov. Reaktivnost: miš, čovek. 
Upotreba u imunocitohemiji, 
imunohistohemiji i vestern blotu. Tečna 
forma, sadrži PBS. Koncentracija 0.5 mg/ml. 
Imunogen: mišji rekombinantni protein 
ekstracelularnog EC-domena TREM2.  100 µg 1 

      

 

 

7 

Anti-CD11b 
antibody 
[M1/70]  

Pacovsko, monoklonsko, anti-CD11b antitelo. 
Domaćin: pacov. Reaktivnost: miš, zec, čovek. 
Imunogen: odgovarajući CD11b. Tečna forma, 
pH 7.4, sadrži 0.02% natrijum azida, PBS, 
6.97% L-Arginina. Koncentracija 1 mg/ml. 
IgG2b izotip. Klon M1/70. Namenjen za 
imunocitohemiju, protočnu citometriju.  100 µg 1 

      

UKUPNA VREDNOST PARTIJE 1: 
   

 

О В Е Р А В А П О Н У Ђ А Ч 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 2 

КВАЛИТЕТ: Julabo ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 

 

Red. 

br. 

 
Naziv hemikalije 

 
Čistoća 

 
Detaljna specifikacija 

 
JM 

 
Količina 

Jed.cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

 
Proizvođač 

Kataloški 
br. 

Ponuđeno 
pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Julabo bath 
accessories 
  

Protektivni medijum za vodeno kupatilo, 
koji sprečava rast algi, bakterija i ostalih 
mikroorganizama u vodenom kupatilu.  

6*100 
ml 2 

      

 
UKUPNA VREDNOST PARTIJE 2: 

   

 

 

 

О В Е Р А В А П О Н У Ђ А Ч 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 3 - КВАЛИТЕТ: KVALITET Gibco/Thermo Fisher Scientific/Invitrogen/Fisher Scientific ИЛИ 

ОДГОВАРАЈУЋЕ 
 

 

Red. 

br. 

 
Naziv hemikalije 

 
Čistoća 

 
Detaljna specifikacija 

 
JM 

 
Količina 

Jed.cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

 
Proizvođač 

Kataloški 
br. 

Ponuđeno 
pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

N-2 Supplement (100X)  

Serum-free suplement, zasnovan 
na Botenštajn N-1 (Bottenstein’s 
N-1) formulaciji. Koncentrat 100X, 
namenjen za rast i ekspresiju 
neuroblastoma i postmitotskih 
neurona u primarnim kulturama. 
Sterilan, bez endotoksina. Čuva se 
na -5 do -20°C, zaštićeno od 
svetlosti. 5 ml 6 

      

2 Fetal Bovine Serum, 
qualified, heat 
inactivated, United States 
origin  

Fetalni goveđi serum, kvalifikovan, 
toplotom inaktivisan. Sadržaj 
endotoksina ≤ 10 EU/ml. Nivo 
hemoglobina ≤ 25 mg⁄dl.  500 ml 1 

      

3 

NUCLEASE-FREE WATER 
100 ml (not DEPC 
treated)  

Voda bez nukleaze (nije DEPC 
tretirana), dejonizovana, filtrirana 
membranskom filtracijom i 
autoklavirana. Spremna za 
upotrebu, nije potrebna 
prethodna priprema. Testirana na 
nespecifičnu endonukleaznu, 
egzonukleaznu i RN-aznu 
aktivnost. Molecular Biology 
Grade. Pakovana u boce od 100 
ml. 100 ml 5 
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4 

Antibiotic-Antimycotic 
(100X)  

Sadrži 10000 U/ml penicilina, 
10000 µg/mL streptomicina i 25 
µg/mL amfotericina B. Namenjen 
za prevenciju kontaminacije 
ćelijskih kultura. Koncentracija 
100X. Zapremina 100 ml.  100 ml 1 

      

5 

Penicillin-Streptomycin 
(10,000 U/mL)  

Namenjen za prevenciju 
kontaminacije ćelijskih kultura 
bakterijama. Sadrži 10000 U/ml 
penicilina i 10000 µg/ml 
streptomicina u 10 nM citratnom 
puferu.  100 ml 1 

      

6 

DPBS, no calcium, no 
magnesium  

Dulbecco's phosphate-buffered 
saline (DPBS) namenjen za 
upotrebu na ćeijskim kulturama. 
Ne sadrži kalcijum, magnezijum i 
fenol crveno. Animal Origin-Free. 
Nivo endotoksina 0.00 - 0.50 
EU/ml. Osmolarnost 270 - 300 
mOsm/kg. Ne sadrži natrijum 
piruvat. Koncentracija 1X. pH 
opseg 7,0 - 7,3. 500 ml 5 

      

7 

Fibronectin Human 
Protein, Plasma  

Fibronektin, humani protein 
plazme, izolovan afinitetnom 
hromatografijom, molarne mase 
440000 daltona. Filtriran kroz pore 
promera 0,2 µm i liofilizovan.  5 mg 2 

      

8 

TrypLE Select Enzyme 
(1X), no phenol red  

Rekombinantni enzim namenjen 
za disocijaciju velikog broja ćelija 
sisara. Deklarisan na "nizak nivo" 
endotoksina, osmolarnosti 280 - 
300 mOsm/kg. Testiran za "In Vitro 
Bioassay". Ne sadrži fenol crveno. 
pH opseg od 7,0 do 7,4.  500 ml 2 
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9 

PBS, pH 7.4  

Rastvor fosfatnog pufera, bez 
kalcijuma i magnezijuma. Bez 
komponenti životinjskog porekla. 
Osmolarnosti 280 - 315 mOsm/kg. 
Bez fenol crvenog. Koncentracije 
1X. pH vrednosti 7,4, sa opsegom 
od 7,3 do 7,5. Bez natrijum-
piruvata.  500 ml 1 

      

10 

S100B Polyclonal 
Antibody 

 
 

S100B poliklonsko antitelo. 
Domaćin: zec/kunić. Izotip IgG. 
Reaktivnost: čovek, miš, pacov, 
glodari. Imunogen: humani S100B 
rekombinantni protein, celom 
dužinom. Nekonjugovano antitelo. 
Tečna forma. Koncentracija 1.05 
mg/mL. Prečišćeno antigen 
afinitetnom hromatografijom. 
Pufer: PBS, pH 7, sa 20% glicerola. 
Sadrži 0.025% Proclin 300.  
 

100 µL 
 1 

      

 

 

 

О В Е Р А В А   П О Н У Ђ А Ч 

UKUPNA VREDNOST PARTIJE 3: 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 4 – KVALITET R&D Systems/BioLegend ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 

 

Red. 

br. 

 
Naziv hemikalije 

 
Čistoća 

 
Detaljna specifikacija 

 
JM 

 
Količina 

Jed.cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

 
Proizvođač 

Kataloški 
br. 

Ponuđeno 
pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

Cultrex Mouse 
Laminin I, 
Pathclear 

 
 

Prečišćeni protein bazalne membrane 
namenjen kao rastvor za oblaganje 
ekstracelularnog matriksa, za adheziju kultura 
za posude za ćelijske kulture. Bez patogena. 
LDEV-free izvorno tkivo. Koncentracija 
proteina 1 mg/ml. Nivo endotoksina ≤ 20 
EU/ml po LAL testu (Limulus Amoebocyte 
Lysate). Testiran po USP <71> smernicama za 
sterilnost.  1 mg 12 

      

2 

Anti-Tuj1  

 Prečišćeno anti-tubulin β 3 (TUBB3) antitelo. 
Klon TUJ1. Izotip mišji IgG2a, κ. Reaktivnost: 
čovek, miš, pacov. Monoklonsko antitelo. Vrsta 
domaćin: miš. Imunogen: antitela su 
napravljena protiv mikrotubula poreklom iz 
mozga pacova. Formulacija: u rastvoru 
fosfatnog pufera, + 0.03% timerosala. Antitelo 
prečišćeno afinitetnom hromatografijom. 
Koncentracija 1 mg/ml. Primena: 
Imunohistohemija - parafin (IHC-P), testiran 
kvalitet; western blot i imunocitohemija(WB i 
ICC), validirano; protočna citometrija (flow 
citometry, FC) prijavljeno u literaturi.  100 µL 1 

      

 

UKUPNA VREDNOST PARTIJE 4: 
   

 

О В Е Р А В А П О Н У Ђ А Ч 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 5 – КВАЛИТЕТ Agilant Technologies  ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 
 

Red. 

br. 

 

Naziv hemikalije 
 

Čistoća 
 

Detaljna specifikacija 
 

JM 
 

Količina 
Jed.cena bez 

pdv-a 
Ukupna cena 

bez pdv-a 
Ukupna cena 

sa pdv-om 

 

Proizvođač 
Kataloški 

br. 
Ponuđeno 
pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Glial Fibrillary Acidic 
Protein, Polyclonal, 
Unconjugated, Ig 
fraction, 0.2 mL 

 

 Glijalni fibrilarni kiseli protein, 
poliklonski, nekonjugovani. Ig 
frakcija. Domaćin zec/kunić. Primena 
u imunohistohemiji.  

 0.2 ml 1 

      

UKUPNA VREDNOST PARTIJE 5: 
   

 

О В Е Р А В А П О Н У Ђ А Ч 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 6 – КВАЛИТЕТ Merck/Alfa Aesar - Thermo Fisher Scientific/Fisher 

BioReagents - Thermo Fisher Scientific/Sigma Aldrich  ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 
 

Red. 

br. 

 

Naziv hemikalije 
 

Čistoća 
 

Detaljna specifikacija 
 

JM 
 

Količina 
Jed.cena bez 

pdv-a 
Ukupna cena 

bez pdv-a 
Ukupna cena 

sa pdv-om 

 

Proizvođač 
Kataloški 

br. 
Ponuđeno 
pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Anti-Aquaporin 4 
Antibody, CT  

Anti akvaporin 4 antitelo. C-terminus. 
Validirano za upotrebu u 
imunohistohemiji i western blotu. 
Prečišćeno. Domaćin zec/kunić. 
Poliklonsko antitelo.  200 ul 1 

      

2 

Paraformaldehyde, 
4% in PBS  

Paraformaldehid, 4% u PBS-u (eng. 
Phosphate-buffered saline, fosfatni 
pufer). Namenjen za čuvanje tkiva u 
histologiji. Meša se sa vodom. Bistra, 
bezbojna tečnost. pH vrednost 7.4 ± 0.1. 500 ml 1 

      

3 

Ethanol, Absolute 
(200 Proof), 
Molecular Biology 
Grade ≥99.5% 

Etanol u skladu sa ACS specifikacijama. 
Namenjen za prečišćavanje i 
precipitaciju nukleinskih kiselina. 
Ultračisti etanol, klase čistoće za 
molekularnu biologiju (molecular 
biology grade ethanol). Dozvoljeni nivo 
benzena kao nečistoće do 2 ppm. 
Stepena čistoće ≥99.5%. Bez DN-aze, 
RN-aze i proteaza. 100 ml 1 

      

4 

Poly-L-ornithine 
hydrobromide  

Poli-L-ornitin hidrobromid, CAS br. 
27378-49-0. Prašak bele ili skoro bele 
boje. Molarne mase od 30000 do 70000 
g/mol. Namenjen za primenu kod 
ćelijskih kultura u molekularnoj biologiji.  50 mg 5 

      

5 

Bovine Serum 
Albumin  

Goveđi serumski albumin, liofilizovani 
prašak. Protein rastvoran u vodi, 
sačinjen od 583 aminokiseline, molarne 
mase oko 66,4 kilodaltona. 
Rastvorljivost u vodi 40 mg/ml. Pogodan 5 g 

1       
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za primenu na ćelijskim kulturama.  

6 

Thimerosal  

97,0-101,0% sadržaj. Prašak ili kristali. 
Beli ili bledo žuti. Tačka topljenja 234-
237 °C. Aktivnost protiv gram pozitivnih, 
gram negativnih bakterija i gljivica. 
Pakovanje od 25 g. 25 g 

1       

7 
LOOKOUT 
MYCOPLASMA ERASE 
SPRAY  

Sprej namenjen za prevenciju i 
eliminaciju mikoplazme u 
laboratorijama za rad sa ćelijskim 
kulturama. 500 ml 

1       

8 
LookOut 
Mycoplasma Erase 
Spray refill  

Dopuna za sprej protiv mikoplazme 
zapremine od 1000 ml. 1000 ml 

1       

9 

2-Mercaptoethanol ≥99.0% 

Koncentracija 14,3 M. Indeks refrakcije 
n20/D. Tačka ključanja 157 °C. Gustina 
1,114 g/mL na 25 °C.  100 ml 

1       

10 

Triton X-100  

CAS broj 9002-93-1. Za upotrebu u 
molekularnoj biologiji. Nejonski. 
Micelarna prosečna molarna masa 
80000. Prosečna molarna masa 625. 
Pogodan za kvantifikaciju i 
prečišćavanje proteina i western blot.  50 ml 

1       

11 

Mono-metil fumarat ≥97% 

Monometil fumarat. Tačka topljenja 
144-145 °C. Pakovanje od 1 g. Stepen 
čistoće 97% ili viši. 1 g 

1       

12 

Anti-MAP2 Antibody, 
clone AP20  

Anti-MAP2 antitelo, klon AP20.  MAP-2 
(microtubule associated protein-2).  
Primena u imunohistohemiji i western 
blotu. Nivo kvaliteta MQ100. Prečišćeno 
mišje monoklonsko IgG1 antitelo, u 
puferu koji sadrži 0.02 M fosfatnog 
pufera, pH=7.6 i 0.25 M NaCl sa 0.1% 
natrijum azidom. Imunogen: goveđi 
moždani protein mikrotubula. Domaćin: 
miš. Specifičnost: MAB3418 se veže 200 µg   

1       

38 од 43



 

 

 

specifično za MAP-2. Reaktivnost među 
1vrstama: govedo, kokoš, čovek, miš, 
pacov, xenopus i prepelica.  
Koncentracija 1 mg/mL. 

13 

Monoclonal Anti-
MAP2 antibody 
produced in mouse  

Monoklonsko anti-MAP2 antitelo. Klon 
HM-2, monoklonsko, nekonjugovano. 
Biološki izvor: miš. Primena 
imunohistohemija i vestern blot. 
Reaktivnost sa vrstama: pacov, miš, 
kokoš, čovek, govedo, prepelica. Izotip 
IgG1. Nivo kvaliteta MQ200. Primarno 
antitelo, sadrži 15 mM natrijum azida. 
Specifično reaguje sa MAP2 
(Microtubule-associated protein 2). 
Imunogen: pacovski moždani protein 
mikrotubula.  0.2 mL 

1       

14 

Anti-GABAA 
Receptor (α1 
subunit) antibody 
produced in rabbit  

Nekonjugovano, poliklonsko, zečije 
antitelo, anti-GABAA antitelo, za alfa1 
subjedinicu. Biloški izvor: zec/kunić. 
Reaktivnost: pacov, govedo, miš, kokoš, 
čovek. U liofilizovanoj formi, dobijeno 
liofilizacijom formulacije sa fosfatnim 
puferom, pH 7.4, koji sadrži 1% goveđeg 
serumskog albumina i 0.05% natrijum 
azida. Nivo kvaliteta MQ100. Primarno 
antitelo. Pogodno za imunohistohemiju 
i vestern blot. Nakon rekonstitucije 
koncentracija je oko 0.8 mg/ml. 0.05 ml 

1       
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 7 – КВАЛИТЕТ Merk-Millipore  ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 
 

Red. 

br. 

 

Naziv hemikalije 
 

Čistoća 
 

Detaljna specifikacija 
 

JM 
 

Količina 
Jed.cena bez 

pdv-a 
Ukupna cena 

bez pdv-a 
Ukupna cena 

sa pdv-om 

 

Proizvođač 
Kataloški 

br. 
Ponuđeno 
pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Anti-NeuN Antibody, 
clone A60  

Anti-NeuN antitelo, klon A60. Anti-
NeuN antitelo specifično prepoznaje 
DNK-vezujući, neuron specifični 
protein NeuN prisutan u CNS-u i PNS-
u kičmenjaka. Prečišćeni mišji 
imunoglobulin IgG1, u puferu koji 
sadrži 0.02 M fosfatnog pufera i 0.25 
M NaCl, pH 7.6 sa 0.1% natrijum-
azidom. Nivo kvaliteta MQ100. 
Publikovano i validirano za upotrebu 
u protočnoj citometriji, 
imunocitohemiji, 
imunofluorescenciji, 
imunohistohemiji, imunohistohemiji 
(parafin), imunoprecipitaciji, western 
blotu. Domaćin: miš. Reaktivnost: 
ptice, kokoš, afrički tvor, miš, čovek, 
pacov, svinja, daždevnjak. Prečićeno, 
monoklonsko antitelo. Koncentracija 
1 mg/mL. 

500 µg 
 1 

      

2 

Anti-GAD67 Antibody, 
clone 1G10.2  

Anti-GAD67 antitelo, klon 1G10.2, 
(GAD - Gutamic acid decarboxylase). 
Prečišćeno, mišje, monoklonsko 
IgG2a antitelo u puferu koji sadrži 
0.1% natrijum azida. Kvalitet MQ100. 
Pogodno za upotrebu u 
imunohistohemiji, imunohistohemiji 
- parafin, vestern blotu. Imunogen: 
rekombinantni GAD67 protein. 
Domaćin: miš. Reaktivnost: čovek, 
miš, pacov.  

100 µg   
 1 
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3 

Anti-Glial Fibrillary 
Acidic Protein Antibody, 
clone GA5  

Anti-glijalni, fibrilarni kiseli protein, 
klon GA5. Neprečišćeni mišji 
monoklonski IgG1 u tečnosti 
ascitesa. Ne sadrži konzervans. 
Kvalitet MQ100. Domaćin: miš. 
Reaktivnost: govedo, kokoš, čovek, 
miš, svinja, pacov, zec/kunić. 
Monoklonsko antitelo, izotip IgG1. 
Imunogen: prečišćeni GFAP iz 
svinjske kičmene moždine. Primena u 
imunocitohemiji, imunohistohemiji, 
imunohistohemiji - parafin, vestern 
blotu.  

100 µL 
 1 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 8 – КВАЛИТЕТ Synaptic Systems  ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 
 

Red. 

br. 

 

Naziv hemikalije 
 

Čistoća 
 

Detaljna specifikacija 
 

JM 
 

Količina 
Jed.cena bez 

pdv-a 
Ukupna cena 

bez pdv-a 
Ukupna cena 

sa pdv-om 

 

Proizvođač 
Kataloški 

br. 
Ponuđeno 
pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

VGLUT 1 antitelo 
  

Poliklonski antiserum zeca/kunića, 
liofilizovani. Imunogen: 
rekombinantni protein koji odgovara 
aminokiselinama 456 do 560 
poreklom iz pacovskog VGLUT1 
(UniProt Id: Q62634). Specifičan za 
VGLUT 1. Reaktivnost: čovek, pacov, 
miš, govedo, koza, pas, ovca, primati. 
Primena: vestern blot, 
imunoprecipitacija, 
imunohistohemija, imunocitohemija, 
imunohistohemija - parafin.  200 µl 1 

      

UKUPNA VREDNOST PARTIJE 8: 
   

 

О В Е Р А В А П О Н У Ђ А Ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 од 43



 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈЕ 9 – КВАЛИТЕТ Fujifilm Wako chemicals  ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 
 

Red. 

br. 

 

Naziv hemikalije 
 

Čistoća 
 

Detaljna specifikacija 
 

JM 
 

Količina 
Jed.cena bez 

pdv-a 
Ukupna cena 

bez pdv-a 
Ukupna cena 

sa pdv-om 

 

Proizvođač 
Kataloški 

br. 
Ponuđeno 
pakovanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Anti Iba1, Rabbit (for 
Immunocytochemistry) 
  

Anti-Iba1 poliklonsko antitelo, zečije. 
Antigen: sintetski peptid, C 
terminalni kraj Iba1. Nekonjugovano. 
Koncentracija: 0.5-0.7 mg/mL. Pufer 
TBS. Reaktivnost: miš, pacov, čovek. 
Primena u imunohistohemiji i 
imunocitohemiji.  50 µg 1 
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