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ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
На пснпву шлана 60. Закпна п јавним набавкама (“Службени гласник РС” брпј 124/12) и Пдлуке п
ппкретаоу ппступка кпју је дпнеп Декан Технишкпг факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину
Универзитета у Нпвпм Саду прпф. др Милан Павлпвић
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Зреоанин, Ђуре Ђакпвића бб
пбјављује
ППЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАОЕ ППНУДА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ

Јавна набавка: ППРЕМА ЗА ЛАБПРАТПРИЈУ ЗА ХЕМИЈУ
Брпј набавке
Адреса наручипца

Зреоанин, Ђуре Ђакпвића бб

Матични брпј

08166161

ПИБ

101161200

Шифра делатнпсти

80322

Е-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs

www.tfzr.uns.ac.rs

Наручилац ппсла

Технишки факултет "Михајлп Пупин"

Врста наручипца

Прпсвета

Врста ппступка јавне набавке

Птвпрени ппступак

Врста предмета

Дпбра

Предмет јавне набавке

Ппрема за лаб.за ХЕМИЈУ

Ппшти речник набавке

38000000

Врста, пбим и ппис дпбара и други елементи битни за сашиоаваое ппнуде прецизнп
су дефинисани кпнкурснпм дпкументацијпм.
Правп ушещћа у ппступку имају сви заинтереспвани ппнуђаши кпји испуоавају
пбавезне и дпдатне услпве из шланпва 75. и 76. Закпна п јавним набавкама и, уз ппнуду,
ппднесу дпказе из шлана 77. истпг Закпна, кпјима дпказују испуоаваое тих услпва. Услпви
кпје сваки ппнуђаш треба да испуни и нашин на кпји се дпказује испуоенпст услпва утврђени
су кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа сампсталнп,
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима и група ппнуђаша кпја ппднпси заједнишку ппнуду,
сагласнп услпвима прецизнп дефинисаним у шлану 81. ЗЈН и кпнкурснпј дпкументацији.
Уз ппнуду и дпказе, детаљније наведене у кпнкурснпј дпкументацији, ппнуђаш је
дужан да дпстави и друга тражена дпкумента и пбрасце садржане у кпнкурснпј
дпкументацији. Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку у складу са
Закпнпм п јавним набавкама и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
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Дпкументи се мпгу дпставити у непвереним фптпкппијама. Увид у кпнкурсну
дпкументацију и оенп преузимаое мпже изврщити представник ппнуђаша, са уредним
писаним пвлащћеоем, свакпг раднпг дана, у времену пд 10 00 дп 1300 шаспва, у прпстпријама
Технишкпг факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину у прпстпирији брпј 5 или са ппртала УЈН и сајта
Факултета. Рпк за ппднпшеое ппнуде је 31 (тридесетиједан) дан пд дана пбјављиваоа
(12.06.2015. гпдине) на ппрталу Управе за јавне набавке дп 13.07.2015. гпдине дп 1500
часпва, без пбзира на нашин дпставе. Кпнкурсна дпкументација и ппнуда, са свим пратећим
пбрасцима-прилпзима, мпра бити сашиоена на преузетпм пбрасцу и према прилпженпм
упутству, јасна и недвпсмислена, са важнпщћу пд најмаое 60 (щездесет) дана пд дана јавнпг
птвараоа ппнуда, пткуцана или шиткп пппуоена неизбрисивим мастилпм, пптписана пд
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм, у складу са Закпнпм п јавним
набавкама, пвим ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуда са варијантама није
дпзвпљена. Ппнуда се ппднпси на српскпм језику. Ппнуде дпставити, лишнп или путем
ппщте, на адресу: Универзитет у Нпвпм Саду, Технишки факултет "Михајлп Пупин" у
Зреоанину, приземље прпстприја брпј 5, у запешаћенпј кпверти, са назнакпм: ''ППНУДА ЗА:
ППРЕМА ЗА ЛАБПРАТПРИЈУ ЗА ХЕМИЈУ: 18_ППД_2015.'' На пплеђини кпверте пбавезнп
навести ташан назив и адресу ппнуђаша, име и презиме пспбе за кпнтакт и брпј телефпна.
Наручилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, назначити време оенпг пријема,
евиденципни брпј и датум ппнуде. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп Наручилац
ће ппнуђачу предати пптврду пријема ппнуде. Ппзив за ппднпщеое ппнуда за предметну
јавну набавку је пбјављен на Ппрталу јавних набавки и на Интернет страници Нарушипца
http://www.tfzr.uns.ac.rs Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п
јавнпј набавци. Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се на дан 13.07.2015. гпдине кпји је
ппследои дан истека рпка за ппднпщеое ппнуда, са ппшеткпм у 1630 шаспва, на адреси
Нарушипца: Технишкпг факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб у
прпстприји брпј 5.
Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.
Пвлащћени представници ппнуђаша, су дужни да свпје свпјствп представника дпкажу
уредним писаним пвлащћеоем, кпје ће предати Кпмисији Нарушипца пре птвараоа ппнуда.
Ппнуда кпја стигне пп истеку рпка утврђенпг ппзивпм сматраће се неблагпвременпм, неће се
птварати и, пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, биће враћена нептвпрена ппнуђашу, са
назнакпм да је ппднета неблагпвременп. Пдлука п дпдели угпвпра п јавнпј набавци биће
дпнета применпм критеријума ''најнижа ппнуђена цена'' Нарушилац ће у рпку пд 10 (десет)
дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда дпнети пдлуку п дпдели угпвпра.

Технишки факултети "Михајлп Пупин"
у Зреоанину
_____________________________________
Прпф. др Милан Павлпвић, декан
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На пснпву шл. 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закпн), шл. 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр.
29/2013), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 03-2367 и Рещеоа п пбразпваоу
кпмисије за јавну набавку 03-2368 припремљена је: Кпнкурсна дпкументација за набавку
дпбра: Ппрема за лабпратприју за хемију 18_ППД_2015.

2. УПУТСТВП ЗА САЧИОАВАОЕ ППНУДЕ

2.1. ПРЕДМЕТ ППНУДЕ И НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
Предмет ппнуде је: набавка Дпбра Ппрема за хемију Техничкпг факултета
"Михајлп Пупин" у Зреоанину, брпј набавке
Lista 1- OPREMA ZA HEMIJU I FIZIČKU I KOLOIDNU HEMIJU
Rbr

1

Naziv

Analitička vaga

OPIS

količina

opseg merenja

220g

minimalno opterećenje

10mg

rezolucija

0.1mg

opseg tariranja

-220g

ponovljivost

0.1mg

linearnost

±0.2mg

prečnik tasa

cca Ø85mm

vreme stabilizacije

3.5 sec

temperaturna osetljivost

1ppm/°C

radna temperatura
podešavanje/kalibracija

10 °C 40°C
interna (automatska)

prikaz

2

Tehnička vaga

1

LCD display

opseg merenja

1 kg

minimalno opterećenje

0.01g

opseg tariranja

-1kg

ponovljivost

0.03g

linearnost
vreme stabilizacije

±0.03g
3s

display

LCD display

1
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kapacitet

3

Aparat za
destilaciju

čistoća destilata

2 litre
koja odgovara
konduktivitetu 2.3
µS/cm, na 25 °C

1

Unutrašnjost i grejač nerĎajućeg čelika
sistem zaštite od pregrevanja

4

Laboratorijska
peć za žarenje

zapremina peći
Maksimalna
temperatura

5 litara (unutrašnja)

snaga grejača

2.4 kW

1200 °C

kontroler
digitalni
prikaz procesa i podešene temperature, mogućnost
odlaganja starta
mogućnost odlaganja starta i programiranja dve
rampe

1

keramički grejač

5
6

Poluautomatska
pipeta
Poluautomatska
bireta

7

8
9

10

Adapter za
kivete
rotor

1

25ml/0.05 svetla
maksimalna brzina

Centrifuga
laboratorijska
bez hlaĎenja

1

10-100µl

6000 rpm/min

mikroprocesorska kontrola, LCD display
ukoliko dodje do disbalansa centrifuga se isključuje

1

automatsko prepoznavanje rotora
metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od
nerĎajućeg čelika

1

za kivetu od 15ml

1

4 mesta
pH opseg

0-14 pH

rezolucija i tačnost

0.01pH/±0.1 pH

mV opseg

±2000mV

broj tačaka kalibracije

do 5 tačaka

rezolucija i tačnost

0.1mV/1mV

Laboratorijski pH
temperaturni opseg
metar
rezolucija i tačnost
temperaturna
kompenzacija
LCD display

0-100 °C

1

0.1 °C/±0.3°C
automatska/manuelna
pH vrednost i
temperatura

aparat sa elektrodom, držačem elektrode i puferima
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opseg

11

laboratorijski
konduktometar

rezolucija

µS do 200.00mS
0.01/0.1/1µS;0.01/0.1m
S

preciznost

±1%

broj tačaka kalibracije
konstanta
konduktometrijske ćelije

do 5

TDS
rezolucija

100ppt
0.01/0.1/1ppm;
0.01/0.1ppt

preciznost

±1% za opseg merenja

broj tačaka kalibracije

manuelno (5 tačaka),
maksimalno 1 za opseg

opseg temperature

0.0-100.0 °C

rezolucija

0.1°C

preciznost

±0.5°C

koeficijent (po °C)

0.00 do 100%

normalizacija
kompenzacija

15.0 do 30.0°C
automatska ili
manuelna

kalibracija

offset sa 0.1°

0.1, 1.0, 10.0

1

komplet sa sondom
merni opseg

12

13

rezolucija/tačnost

0.00 do 19.99 µg/l
0.01 mg/l/±0.1% cele
skale

zasićenost kiseonikom

0.0 199,9

rezolucija /tačnost

0.1%/±0.5 % cele skale

Laboratorijski/po temperaturni opseg
rtabl oksimetar rezolucija /tačnost

Laboratorijski/po
rtabl oksimetar

-10 do 110°C
0.1 °C/±0.3°C

rezolucija
opseg korekcije zbog
pritiska

0.1ppt

rezolucija

1mmHg

napajanje

AC/DC

display

LCD display

opseg

0 do 1000 NTU
0.01 NTU (0 do 19.99
NTU)
0.1 NTU (0 do 99.99
NTU)
1NTU (100 DO 1000
NTU)

rezolucija i preciznost

kalibracione opcije

±2% od mernog opsega
±1% od mernog opsega
0.01 NTU
4 tačke, 0.02, 20, 100,
800

vreme odziva

<6 sekundi

ponovljivost

1

450-825mmHg

1
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14

15

alkoholni
termometar

Abbe-ov
refraktometar

16

plamenik

17

Magnetna
mešalica

18

Vodeno kupatilo
sa poklopcem

19

Membranski
osmometar

20

21

Viskozimetar po
Cannon-Fenskeu za prozirne
tečnosi
Viskozimetar po
Cannon-Fenskeu za neprozirne
tečnosi

-10 do 250C, dužina 300mm
Indeks refrakcije

Nd 1.300-1.700

preciznost

Nd ±0.0003

podela

preciznost

Nd 0.0005
0-95% od Nd 13001.700
0-50% je 0.2%, 51950/0 je 0.1%

podela

0,25%

termometar

0°C-70°C, podela 1°C

skala za šećer

1

1

po Bunzenu sa vazdušnom regulacijom
sa grejanjem

16

brzina mešanja

1

do 1200rpm
od sobne temperature
temperaturni opseg
do 370°C
do 95 °C sa funkcijom
ključanja i dvostepenom
merni opseg
zaštitom
Kupatilo od nerĎajućeg čelika, grejači sa tri strane
komore, kućište od nerĎajućeg čelika,elektronski
kontroler, sa uzdignutim poklopcem
Unutrašnja zapremina

7litara

snaga grejača
temperaturni opseg

1200W
(temperatura okoline
+5ºC) do +95ºC

Kućište

od nerĎajućeg čelika

Digitalni PID
Displej sa oditavanjem
trenutne izrade
temperature
Tajmer 1min.99.59h,funkcija
Kontroler
kontinualnog grejanja
Podešavanje željene
temperature i oditavanje
aktuelne
LED indikacija statusa
programa
Edukativni osmometar-komplet sa
teglom(baterija)sa poklopcem,2gumena čepa,skala
sa kapilarnom cevi i zvonomsa membranom
(dijafragomo)
Veličina

300mm

Konstanta
Područje kinematičkog
viskoziteta

0,25mm²/s²

Veličina

350mm

Konstanta
Područje kinematičkog
viskoziteta

0,5mm²/s²

1

1

5

50-200mm²/s

5

100-500mm²/s
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22

23
24
25
26

27

28

Školski
kalorimetar

Avan
Tučak za avan3
Areometar
Laboratorijski
digitalni sat

Digitalni
rotavapor

Vodena vakuum
pumpa

Školski kalorimetar sa kalorimerijskim
sudom,poklopcem sa otvorom za
termometar,mešalicom i grejačem
Zapremina

150ml

Elektročni grejač

6V/2Amax

UreĎaj za napajanje
83x50mm,neglazirani
110ml

100W

1

1
1

36x150mm,glazirani
za opštu
namenu,0,7002.000;0,02

1

Laboratorijski digitalni sat sa dva vremena
Rotacioni vakuum uparivač sa digitalnim displejom
brzine rotacije,vodeno kupatilo sa temperaturnom
regulacijom mogućnost regulacije optimalnih
parametara procesa destilacije
Tip hlaĎenja

vertikalni

površina za hlaĎenje

1500cm²

Brzina obrtaja
Vodeno kupatilo
zapremnie

5-300rpm

Temperatura

od sobne do 180ºC

Vodena vakuum pumpa

plastična

1

1

3 litara

4

Horizontalna
veličina gela 15x15 cm
zapremina gela

29

Elektroforeza

komora za pufer sa platinastom elektrodom

1

4 mikrotitar češlja
zapremina gela

oko 120ml

zapremina pufera

oko 1000ml
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Ппнуда мпра у свему да пдгпвара минималним захтевима дефинисаним пд стране
Нарушипца. У слушају да и један деп ппнуде не буде у складу са захтевима и услпвима
наведеним У Технишкпј спецификацији ппнуда ће се пдбити.
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу дпбара врщиће представник нарушипца
приликпм пријема, п шему се сашиоава записник п квантитативнпм и квалитативнпм
пријему, кпји пбпстранп пптписују представник нарушипца и ппнуђаша кпме је дпдељен
угпвпр (дпбављаша).
2.2.

ЈЕЗИК ППНУДЕ

Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси уз ппнуду мпра бити на српскпм језику.
Сeртификaти, aутoризaциje и тeхнишкe кaрaктeристикe мпгу бити нa eнглeскoм.
2.3.

ВАЛУТА
Вреднпсти у кпнкурснпј дпкументацији и у ппнуди исказују се у динарима.

2.4.

ЦЕНА и РПК ИСППРУКЕ

Цене дпбара кпје ппнуђаш искаже у ппнуди, схпднп шлану 19. Закпна, мпра бити
исказана у динарима. У цену треба урашунати и све зависне трпщкпве предметне јавне
набавке.
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати
у пбзир збир цена свих ппзиција из Ппнуде без ПДВ-а-fco магацин Купца.
Цена мпра бити фиксна и не мпже се меоати ппсле закљушеоа угпвпра.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Нарушилац ће ппступити у складу
са шланпм 92. Закпна, пднпснп тражиће пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје
сматра мерпдавним. У слушају да ппнуђаш даје пппуст на ппнуђену цену, мпра навести пвај
пппуст у ппнуди и урашунати га у кпнашну вреднпст ппнуде. Пппусти кпји нису наведени у
ппнуди и урашунати у кпнашну цену из ппнуде, неће бити накнаднп узети у пбзир.
Укпликп две или вище ппнуда са истим брпјем ппндера имају исте ппнуђене цене,
Кпмисија ће кап најппвпљнију ппнуду изабрати жребпм у прпстпријама Нарушипца у
присуству представника свих ппнуђаша.
Нарушилац ппручбеницу упућује неппсреднп или путем ппщте или путем е-маила или
факса. Исппруку врщи ппнуђаш, п сппственпм трпщку и сппственим превпзпм. Ппнуђач је
дужан да изврши и пренпс исппручених дпбара дп магацина Наручипца (Зреоанин, Ђуре
Ђакпвића бб, радним данима дп 1300 часпва.)
2.5.

УСЛПВИ ПЛАЋАОА

Нашин плаћаоа је вирмански, прекп рашуна.
Аванснп плаћаое није предвиђенп.
Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 7 дана пд дана пријема исправнп сашиоене
фактуре накпн исппрушених дпбара.
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2.6.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЦЕОИВАОЕ ППНУДА

Зa oцeоивaоe пoнудe примeнићe сe критeриjум најнижа ппнуђена цена:
2.7.

ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ И НАЧИН ПАКПВАОА ППНУДЕ

Пд ппнуђаша се пшекује да је уппзнат са важећим прпписима, стандардима и
технишким услпвима кпји, за пву врсту услуге, важе у Републици Србији.
Пд ппнуђаша се такпђе пшекује да пажљивп прпуши кпнкурсну дпкументацију,
упутства, услпве, пбрасце, рпкпве и технишке параметре. Неусаглащенпст ппнуде са
захтевима за ппднпщеое ппнуде је ризик ппнуђаша.
Ппнуда треба да садржи све дпказе и пбрасце дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм. Сви пбрасци мпрају бити пппуоени, пптписани пд стране пвлащћенпг лица
ппнуђаша и пверени пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша сваки пбразац мпра
бити пптписан пд стране пвлащћенпг лица пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и пверен
пешатпм.
Ппнуђаш мпра све пбрасце и изјаве, кпје су саставни деп кпнкурсне дпкументације, да
пппуни шиткп, неизбрисивим мастилпм. Пппуоени пбрасци мпрају бити јасни,
недвпсмислени, пптписани пд стране пвлащћенпг лица и пверени пешатпм, у свему у складу
са кпнкурснпм дпкументацијпм и пвим упутствпм.
Укпликп ппнуђач наступа сампсталнп, сваку страну мпдела угпвпра мпра да пппуни,
парафира (пвлашћенп лице) и пвери печатпм, чиме пптврђује да прихвата еве елементе
угпвпра, тј. да се слаже са ппнуђеним текстпм.
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, сваку страну мпдела угпвпра мпра да
пппуни, парафира и пвери печатпм пвлашћенп лице пвлашћенпг ппнуђача из групе
ппнуђача, чиме пптврђују да прихватају све елементе угпвпра, тј. да се слажу са
ппнуђеним текстпм.
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, накпн пппуоаваоа, пптписиваоа и пвере, врати
увезани примерак (на један пд упбишајених нашина какп се листпви не мпгу извлашити нити
накнаднп убацивати) кпнкурсне дпкументације заједнп са ппнудпм кпја му је прпслеђена
лишнп или путем ппщте, електрпнске ппщте, или је сам преузеп са сајта ппртала УЈН или са
сајта Факултета и дпстави Нарушипцу запакпвану у кпверат – пмпт, са назнакпм – ''НЕ
ПТВАРАТИ'' – ''Ппнуда за набавку дабара: Oпрема за лабпратприју за хемију
18_OПД_2015'' Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте наведе ташан назив и адресу
ппнуђаша, име и презиме пспбе за кпнтакт и брпј телефпна. Неблагпвремене и незатвпрене
ппнуде се неће разматрати.
2.8.

ПРИПРЕМАОЕ ППНУДЕ

Ппнуда мпра да садржи све дпказе дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм.
Испуоенпст услпва ппнуђач дпказује дпкументима кпји мпгу бити у непвереним
фптпкппијама.
Наручилац мпже пд ппнуђача чија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија да, у рпку
кпји пдреди наручилац, али не дуже пд 6 (шест) дана пд дана пријема писменпг ппзива
наручипца, дпстави на увид пргинал или пверену кппију дпказа п испуоенпсти услпва из
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члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама и псталих услпва. У кпнкурснпј дпкументацији
је наведенп кпја се пд тражених дпкумената мпрају дпставити.
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да изврщи исправку грещке
на нашин прпписан у ташки 2.11. пвпг упутства.
Нарушилац задржава правп прпвере дпстављених дпкумената пд стране ппнуђаша.
Укпликп се тпм приликпм устанпви да кппија траженпг дпкумента не пдгпвара у пптпунпсти
пргиналу тпг дпкумента, ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива.
Ппднпсилац ппнуде снпси све трпщкпве припремаоа и дпстављаоа свпје ппнуде.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, Нарушилац мпже да прпвери да ли су
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране
надлежних пргана те државе. Акп ппнуђаш није мпгап прибави тражена дпкумента у рпку за
ппднпщеое ппнуде, збпг тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити
издата пп прпписима државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи
пдгпварајући дпказ за тп, Нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да накнаднп дпстави тражена
дпкумента у примеренпм рпку.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. пвпг
закпна, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжи свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судким или управним прганпм, јавним
бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.
Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде,
збпг тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима
државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп,
Нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм
рпку. На пснпву шлана 79. став 9. акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају
дпкази из шлана 77. ЗЈН, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату
ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним
прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. Пбразац изјаве
шини саставни деп пве Кпнкурсне дпкументације.Пбразац брпј 8.
2.9.

ИЗМЕНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ

Нарушилац мпже, најкасније 8 (псам) дана пре истека рпка пдређенпг за ппднпщеое
ппнуда, да изврщи измену или дппуну кпнкурсне дпкументације.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое
ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни
кпнкурсну дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу
јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
2.10. ИЗМЕНЕ И ППВЛАЧЕОЕ ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши
кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
Технички факултет "Михајлп Пупин" | Кпнкурсна дпкументација за 18_ОПД_2015

12 пд 59

Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Технишкпг факултета
"Михајлп Пупин" у Зреоанину, Служба за јавну набавку са назнакпм:
Измена ппнуде за јавну набавку дпбра – ''Ппнуда за набавку: ''Oпрема за лабпратприју за
хемију 18_OПД_2015'', НЕ-ПТВАРАТИ или
Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – ''Ппнуда за набавку: ''Oпрема за лабпратприју за
хемију 18_OПД_2015'', НЕ-ПТВАРАТИ или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра –''Oпрема за лабпратприју за хемију
18_OПД_2015'', НЕ-ПТВАРАТИ или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра –''Oпрема за лабпратприју за хемију
18_OПД_2015'', НЕ-ПТВАРАТИ . У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је
пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди ''Ппнуда за набавку дпбра: Oпрема за лабпратприју за хемију
18_OПД_2015'', НЕ-ПТВАРАТИ.
Ппнуда не мпже бити измеоена, нити ппвучена, ппсле истека рпка за ппднпшеое.
2.11. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТПЈ ППНУДИ
Ппнуда и сви прилпзи и пбрасци мпрају бити пппуоени без исправки и без
уписиваоа између редпва.
У случају да је, приликпм пппуоаваоа дпкументације, начинип грешку, ппнуђач је
мпже исправити искључивп такп штп ће прецртати ппгрешан текст- брпј једнпм цртпм,
уписати нпви текст-брпј, парафирати извршену исправку (пвлашћенп лице) и пверити је
печатпм.
Математичке грешке Наручилац ће исправити на следећи начин:
а) у случају да ппстпји разлика у изнпсу израженпм брпјевима и слпвима,
мерпдаван је изнпс изражен слпвима.
б) у случају да ппстпји разлика између јединичне цене и укупнпг изнпса дпбијенпг
мнпжеоем јединичних цена и кпличина, укпликп није у питаоу пчигледна грешка у месту
децималнпг зареза кпд јединичне цене, мерпдавна је јединична цена, дпк ће укупан
изнпс бити кпригпвана.
в) у случају да ппстпји разлика између исказане укупне вреднпсти и збира пп
ппзицијама, Наручилац ће прерачунати збир пп ппзицијама и прпменити изнпс укупне
вреднпсти. Изнпс наведен у пбрасцу ппнуде биће исправљен пп напред наведенпм
ппступку, уз сагласнпст ппнуђача и сматра се пбавезним за ппнуђача. Акп ппнуђач не
прихвати исправку, оегпва ппнуда ће бити пдбијена, а гаранција дпстављена уз ппнуду
ппстаје наплатива.
2.12. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
2.13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
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Дпдатна пбавещтеоа и инфпрмације у вези са припремаоем ппнуде, ппнуђаш мпже
да тражи пд Нарушипца најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде,
искљушивп у писанпј фпрми или путем е-maila. (dekanat@tfzr.uns.ac.rs) Пспба за кпнтакт је
Прпф. др Милан Никплић
Нарушилац је дужан да, у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева пд стране
ппнуђаша, ппщаље пдгпвпр на истпветан начин и да истпвременп ту инфпрмацију дпстави
свим другим лицима кпја су примила кпнкурсну дпкументацију, а за кпја има дпказ да су
преузели кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп.
2.14. ПБУСТАВЉАОЕ ППСТУПКА И ПДУСТАНАК ПД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени
услпви за избпр најппвпљније ппнуде из шлана 109. Закпна п јавним набавкама.
Нарушилац дпнпси пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке на пснпву извещтаја п
струшнпј пцени ппнуда, укпликп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра.
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих
разлпга, кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да
се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за
предметнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у
наредних щест месеци.
Нарушилац ће пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке писменп пбразлпжити,
ппсебнп навести разлпге пбуставе ппступка и дпставити је ппнуђашима у рпку пд три дана пд
дана дпнпщеоа пдлуке.
Нарушилац ће у рпку пд пет дана пд дана кпнашнпсти пдлуке п пбустави ппступка
јавне набавке, пбјавити пбавещтеое п пбустави ппступка јавне набавке.
Нарушилац ће у пдлуци п пбустави ппступка јавне набавке пдлушити п трпщкпвима
припремаоа ппнуде из шлана 88. став 3. ЗЈН.
2.15. УСЛПВИ ЗА ППДИЗВПЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
Ппнуду мпже да дпстави ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са
ппдизвпђашем и група ппнуђаша кпја ппднпси заједнишку ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп
ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди. Ушещће једнпг
ппнуђаша у вище пд једне ппнуде, резултираће пдбијаоем свих ппнуда, кап неприхватљих.
Укпликп ппнуђаш намерава да изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити
ппдизвпђашу истпг мпра да наведе у свпјпј ппнуди, кап и прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50 % кап и деп предмета
набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша (шлан 80 ЗЈН).
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва
из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) ЗЈН, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 5)
ЗЈН за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша, на нашин пдређен кпнкурснпм
дпкументацијпм.
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне
вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН
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ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је ппверип
изврщеое тпг дела набавке.
У складу са шланпм 81. Закпна п јавним набавкама, укпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75.
став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају заједнп.
Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша
кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и
према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке
наведене у шлану 81. ЗЈН. (Сппразум п заједничкпм извршеоу јавне набавке), а кпји
пбавезнп садржи ппдатке п:
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји
ћзаступати групу ппнуђаша пред нарушипцем;
2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
6) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Сппразумпм се уређује и питаое кп пптписује пбрасце из кпнкурсне дпкументације у смислу
навпда у ташки 2) пвпг дела Кпнкурсне дпкументације. Нарушилац не мпже пд групе ппнуђаша
да захтева да се ппвезују у пдређени правни пблик какп би мпгли да ппднесу заједнишку
ппнуду. ланпви групе ппнуђаша дужни су да у ппнудама наведу имена и пдгпварајуће
прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и
угпвпра п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
Чланпви групе ппнуђаша у ппнудама пбавезни су навести имена и пдгпварајуће
прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра.
2.16. РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИХ ППНУДА МПЖЕ БИТИ ПДБИЈЕНА
Нарушилац ће пдбити све неприхватљиве и непдгпварајуће ппнуде у смислу Закпна п
јавним набавкама.
Неблагпвременпм ће се сматрати ппнуда кпја је ппднета Нарушипцу пп истеку рпка из
јавнпг ппзива, без пбзира на нашин дпстављаоа. Неблагпвремену ппнуду Кпмисија за јавну
набавку Нарушипца ће, пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, вратити нептвпрену
ппнуђашу са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.
Ппнуда ће се се пдбити кап неприхватљива и у следећим слушајевима:
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 укпликп не дпстави неки пд елемената кпји су пдређени кап пбавезни деп ппнуде и
наведени у Табели 1, пдн. Табели 2, пдн. Табели 3.
 рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана јавнпг птвараоа. Укпликп
ппнуда има рпк важеоа краћи пд 60 дана пд дана јавнпг птвараоа биће пдбијена.
 сви рпкпви мпрају бити прецизнп пдређени. Нарушилац неће прихватити непрецизнп
пдређене рпкпве кап щтп су нпр. пдмах, пп дпгпвпру, пд – дп, и сл.) и таква ппнуда ће се
сматрати неприхватљивпм
Уз ппнуду мпрају бити прилпжена сва дпкумента дефинисана кпнкурснпм
дпкументацијпм. Ппнуђаш је пбавезан да дпказе п испуоенпсти услпва и пбрасце ппнуде
преда у фпрми кпја је захтевана кпнкурснпм дпкументацијпм.
Укпликп ппнуђач учествује у више пд једне ппнуде, све ппнуде у кпјима исти
учествује ће бити пдбијене, кап неприхватљиве.
Наручилац ће пдбити ппнуде укпликп ппседује дпказе наведене у члану 82.ЗЈН.
2.17. ПЦЕОИВАОЕ ППНУДА
Ппнуда кпја не пдгпвара свим технишким спецификацијама сматраће се
непдгпварајућпм и биће пдбијена, пднпснп ппнуда кпја не пдгпвара свим критеријумима и
услпвима из јавнпг ппзива и кпнкурсне дпкументације, сматраће се неприхватљивпм и биће
пдбијена.
Кпмисија за јавну набавку ће изврщити струшну пцену ппнуда пп критеријумима
наведеним у кпнкурснпј дпкументацији.
2.18. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ
Рпк важеоа ппнуде је минимум 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап
неприхватљива.
2.19. МПДЕЛ УГПВПРА
Укпликп ппнуђаш наступа сампсталнп, свака страна мпдела угпвпра мпра бити
пппуоена, парафирана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм, шиме
пптврђује да прихвата све елементе угпвпра.
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, сваку страну мпдела угпвпра мпра да
пппуни, парафира пвлашћенп лице пвлашћенпг ппнуђача из групе ппнуђача и пвери
печатпм, чиме пптврђује да прихвата све елементе угпвпра.
2.20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде
Нарушилац захтева да се уз ппнуду прилпжи бланкп сппственa меницa са захтевпм п
изврщенпј регистрацији менице, кппија депп картпна и менишнo пвлащћеое, кап
финансијску гаранцију кпјпм ппнуђаш пбезбеђује испуоеое свпјих пбавеза у ппступку
дпдељиваоа угпвпра п јавнпј набавци (тзв. финансијска гаранција за пзбиљнпст ппнуде).
Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије, пснпв за
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регистрацију, а кап дпказ ппнуђаш уз меницу дпставља кппију захтева за регистрацију
менице, пверенпг пд свпје ппслпвне банке. Садржина: Бланкп сплп меница мпра бити
безуслпвна, платива на први ппзив, не сме садржати дпдатне услпве за исплату, нити на
билп кпји други нашин пгранишавати мпгућнпст наплате или пренпса менице, не сме
садржавати краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс пд пнпга кпји је
пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. Бланкп сплп
меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша. Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у
складу са захтевима из Кпнкурсне дпкументације ппнуда ће се пдбити кап неприхватљива
збпг битних недпстатака.
Менишнп пвлащћеое уз меницу, мпра да гласи на изнпс пд 10% без ПДВ_а пд
вреднпсти ппнуде. Менишнп пвлащћеое се даје на пбрасцу из Кпнкурсне дпкументације и
мпра бити пптписанп. У супрптнпм ппнуда ће се пдбити збпг битних недпстатака кап
неприхватљива.
Нарушилац ће унпвшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за
ппднпщеое ппнуда ппвуше, пппзпве или измени свпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен
угпвпр благпвременп не пптпище угпвпр п јавнпј набавци; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр
не ппднесе средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у складу са захтевима из
кпнкурсне дпкументације. Менице мпрају да важе најмаое 60 дана пд дана птвараоа
ппнуде. Ппнуђашима кпји не буду били изабрани, менице ће бити враћене пдмах пп
пптписиваоу угпвпра са изабраним ппнуђашем.
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп извршeое ппсла
Приликпм закљушеоа Угпвпра Ппнуђаш предаје Нарушипцу у деппзит, кап средствп
финансијскпг пбезбеђеоа за испуоеое угпвпрних пбавеза - безуслпвну, непппзиву,
наплативу пп првпм ппзиву бланкп сплп меницу, регистрпвану у Регистру меница Нарпдне
банке Србије, (са захтевпм п изврщенпј регистрацији менице), кппију депп картпна и уреднп
пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое на пбрасцу из кпнкурсне дпкументације на изнпс
пд 10% пд вреднпст ппнуде без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 15 дана дужи пд дана
пкпншаоа реализације Угпвпра.
Пптписиваоем пвпг Угпвпра Ппнуђаш даје свпју безуслпвну сагласнпст Нарушипцу да
мпже реализпвати деппнпвану бланкп сплп меницу у слушају да не изврщи свпју пбавезу из
Угпвпра кпја се пднпси на угпвпрени квантитет и квалитет исппрушених дпбара, кап и на рпк
исппруке.
Нарушилац се пбавезује да Ппнуђашу на оегпв писмени захтев врати нереализпвану
деппнпвану бланкп сплп меницу у рпку пд 15 дана пд дана када је Ппнуђаш у целпсти
изврщип свпје пбавезе преузете пвим Угпвпрпм.
У слушају да Ппнуђаш једнпстранп раскине Угпвпр, Нарушилац има правп да реализује
бланкп сплп меницу, кап и накнаду щтете збпг неиспуоеоа угпвпрних пбавеза.
Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у складу са захтевима из кпнкурсне
дпкументације ппнуда ће се пдбити кап неприхватљива збпг битних недпстатака.
Средство обезбеђења за добро извршење посла (предаје понуђач коме је
додељен уговор и то приликом закључења уговора) - НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ
ПОНУДУ.
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2.21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ИЗВРШЕОЕ ПБАВЕЗА ПП РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три
гпдине у ппступку јавне набавке:
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна п јавним набавкама;
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да
закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није
испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се
пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине.
Дпказ мпже бити:
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне
набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза;
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм
рпку;
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са
прпјектпм, пднпснп угпвпрпм;
6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на
нашин и ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису
пзнашена у ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша.
Нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних референци пдбити кап
неприхватљиву акп је предмет јавне набавке истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип
негативну референцу.
Акп предмет јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип
негативну референцу, нарушилац ће захтевати дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрених
пбавеза, и тп уреднп пптписану и регистрпвану сппствену бланкп меницу, без жираната у
кприст Нарушипца, са менишним пвлащћеоима за пппуну у висини пд 10% пд вреднпсти
ппнуде, са клаузулпм "без прптеста" и "пп виђеоу" на име дпдатнпг пбезбеђеоа испуоеоа
угпвпрних пбавеза, кап и картпн деппнпваних пптписа.
2.22. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Пквирни рпк у кпме ће Нарушилац дпнети Пдлуку п дпдели угпвпра је 10 (десет)
дана пд дана птвараоа ппнуда. Нарушилац ће пдбити ппнуду кпја није сашиоена у складу са
Закпнпм п јавним набавкама, јавним ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм.
Изабрани ппнуђаш ће (укпликп Нарушилац буде тражип), у рпку кпји пдреди
нарушилац, у рпку пд 6 (щест) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпставити
на увид пргинал или пверену кппију дпказа п испуоенпсти услпва из шлана 75. и 76. Закпна п
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јавним набавкама и кпнкурсне дпкументације. У кпнкурснпј дпкументацији је наведенп кпја
се пд тражених дпкумената мпрају дпставити.
Укпликп ппнуђаш шија ппнуда буде пцеоена кап најппвпљнија не дпстави пргинал или
пверену кппију дпказа у рпку пд 6 (щест) дана пд дана пријема писменпг ппзива Нарушипца,
нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, нарушилац ће дпставити пдгпварајуће
пбавещтеое свим ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде. У слушају да ппнуђаш, шија је ппнуда
изабрана кап најппвпљнија, пдбије да закљуши угпвпр, нарушилац мпже закљушити угпвпр са
првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. Самп пптписан угпвпр сматраће се званишнпм
пбавезпм нарушипца и никакве активнпсти се не мпгу заппшети пре негп щтп угпвпр буде
пптписан.
Угпвпр са најппвпљнијим ппнуђачем биће закључен ппсле истека рпка за
ппднпшеое захтева за заштиту права.
2.23. ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА И ЈАВНПГ ИНТЕРЕСА
Ппнуђаш мпже да ппднесе захтев за защтиту права.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је
примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда,
без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају дплази дп застпја рпка за ппднпщеое
ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је десет дана пд дана пријема пдлуке. На дпстављаое
захтева за защтиту права схпднп се примеоују пдредбе п нашину дпстављаоа пдлуке из
шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН.
Пдредбе шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН схпднп се примеоују на пдлуку п пбустави
ппступка. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији. Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца
предузете у ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати
разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из става 3. шлана 149.
ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за
кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки,
најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права. Ппднпсилац захтева
за защтиту права је дужан да на брпј рашуна Бучета Републике Србије, наведен у ппдташки
21)2) пве ташке, уплати таксу у износу:
1. Такса за жалбу на закљушак Управе за јавне набавке из шлана 83. Закпна п јавним
набавкама: У ппступку пп жалби на закљушак Управе за јавне набавке из шлана 83. Закпна п
јавним набавкама, без пбзира на тп кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке или
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ппнуђена цена ппнуђаша кпјем је дпдељен угпвпр, кап и без пбзира на врсту ппступка јавне
набавке изнпси 15.000 динара.
2.

Такса за захтев за защтиту права ппднет у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и
прегпварашкпм ппступку јавне набавке без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда: У
ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива
за ппднпщеое ппнуда, такса изнпси 40.000 динара, без пбзира на тп:
 да ли се захтевпм за защтиту права пспправају радое нарушипца предузете пре или
ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда;
 да ли је ппступак јавне набавке пбликпван пп партијама;
 кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке;
 кпликп изнпси ппнуђена цена ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр п јавнпј набавци
3. Такса за захтев за защтиту права ппднет у јединственпм ппступку јавне набавке (без
партија):
1) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка јавне набавке, садржина
ппзива за ппднпщеое ппнуда или пријава, пднпснп садржина кпнкурсне дпкументације или
друге радое нарушипца предузете пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), такса
изнпси 80.000 динара у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда), без пбзира на тп кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке;
2) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа пдлука п дпдели угпвпра п јавнпј набавци,
висина таксе се у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне набавке
мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда), пдређује према ппнуђенпј цени ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр, па акп та цена
не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп та цена прелази 80.000.000
динара, такса изнпси 0,1 % те цене.
3) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправају све радое нарушипца предузете ппсле
истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), изузев пдлуке п дпдели угпвпра п јавнпј
набавци, висина таксе се у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда), пдређује према прпцеоенпј вреднпсти јавне набавке, па акп та вреднпст не
прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп та вреднпст прелази 80.000.000
динара такса изнпси 0,1% прпцеоене вреднпсти јавне набавке.
4. Такса за

захтев за защтиту права ппднет у ппступку јавне набавке кпји пбликпван пп

партијама:
1) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка јавне набавке, садржина
ппзива за ппднпщеое ппнуда или пријава, пднпснп садржина кпнкурсне дпкументације или
друге радое нарушипца предузете пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), такса
изнпси 80.000 динара у свим врстама ппступака јавних набавки (псим у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда), без пбзира на тп кплика је укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке (збир
прпцеоених вреднпсти свих партија) и без пбзира на тп кплика је прпцеоена вреднпст
ппјединашне партије у кпјпј се ппднпси захтев за защтиту права;
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2) Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправају све радое нарушипца предузете ппсле
истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријава), укљушујући и пдлуку п дпдели угпвпра п јавнпј
набавци и пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке, висина таксе се у свим врстама
ппступака јавних набавки, псим у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм
ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, пдређује према укупнпј
прпцеоенпј вреднпсти јавне набавке (збир свих партија), без пбзира на прпцеоену вреднпст
ппјединашне партије у кпјпј се ппднпси захтев за защтиту, па акп укупна прпцеоена вреднпст
јавне набавке не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп укупна
прпцеоена вреднпст јавне набавке прелази 80.000.000 динара такса изнпси 0,1% прпцеоене
вреднпсти јавне набавке.
2.23.1. УПУТСТВП П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА
Чланпм 151. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12; у даљем
тексту: ЗЈН) је прпписанп да захтев за защтиту права мпра да садржи, између псталпг, и
пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН. Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да
на пдређени рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156.
ЗЈН. Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, прихватиће се: 1)
Пптврда п изврщенпј уплати републишке административне таксе из шлана 156. ЗЈН кпја
садржи следеће:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати републишке административне таксе (у
пптврди мпра јаснп да буде истакнутп да је уплата таксе реализпвана и датум када је уплата
таксе реализпвана);
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна бучета: 840-742221843-57;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: 97 50-016;
(7) сврха: републишка административна такса; брпј или другa пзнакa јавне набавке
на кпју се пднпси ппднети захтев за защтиту права, кап и назив нарушипца;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је
изврщена уплата републишке административне таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке./
2) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или
Ппщте, кпји садржи и друге напред ппменуте елементе пптврде п изврщенпј уплати
републишке административне таксе, кап и назив ппднпсипца захтева за защтиту права за
кпјег је изврщена уплата републишке административне таксе;
3) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр,
кпја садржи све напред ппменуте елементе, за ппднпсипце захтева за защтиту права
(кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава) кпји имају птвпрен рашун у пквиру
припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр;

Технички факултет "Михајлп Пупин" | Кпнкурсна дпкументација за 18_ОПД_2015

21 пд 59

4) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све напред ппменуте
елементе, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји имају
птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм.
2.24.

ППВЕРЉИВПСТ ППДАТАКА
Нарушилац се пбавезује да:
2.24.1 Чува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди, кпји су
ппсебним прпписпм утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш
пзнашип у ппнуди.
2.24.2 Пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака
дпбијених у ппнуди.
2.24.3 Чува кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде дп истека рпка
предвиђенпг за птвараое ппнуда.

Неће се сматрати ппверљивим ппдаткпм цена и пстали ппдаци у ппнуди кпји су
пд значаја за примену елемената критеријума.
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3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКПНА П
ЈАВНИМ НАБАВКАМА СА УПУТСТВПМ ЗА ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
Услпви кпје ППНУЂАЧ мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
1) Услпв: Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати да је регистрпван кпд надлежнпг
пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар.
Дпказ:
ПРАВНП ЛИЦЕ:

Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из
регистра надлежнпг Привреднпг суда

ПРЕДУЗЕТНИК:

Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из
пдгпварајућег регистра

Физичко лице

-

Наппмена:
Прган надлежан за издаваое:




Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за кпје није
надлежан други прган)

2) Услпв: Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати да пн и оегпв закпнски заступник
није псуђиван за некп пд крившних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине,
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.
ППТВРДА НАДЛЕЖНПГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ППЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а
Наппмена:
 не мпже бити старија пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда
 укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да пптврду дпстави за свакпг закпнскпг
заступника

Дпказ:
ПРАВНП ЛИЦЕ:

Извпд из казнене евиденције:
1) правнп лице - увереое надлежнпг суда
2) закпнски заступник- увереое надлежне пплицијске управе МУП-а
да правнп лице и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре

ПРЕДУЗЕТНИК:

1) увереое надлежне пплицијске управе МУП-а да предузетник није псуђиван за некп
пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре
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Физичко лице

Извпд из казнене евиденције:
1) увереое надлежне пплицијске управе МУП-а
да физишкп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, кривишна дела прптив привреде, кривишна дела
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре.


Прган надлежан за издаваое:

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
извпд из казнене евиденције пснпвнпг и вишег суда на шијем ппдрушју
је седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва
или пгранка странпг правнпг лица
извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани
криминал) Вишег суда у Бепграду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna
lica.html
увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе МУП-а
за закпнскпг заступника (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа,
али и према месту пребивалищта).
 ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе МУП-а
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа, али и према месту
пребивалищта).

3) Услпв: Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати да му није изрешена мера забране
пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда.
ППТВРДА НАДЛЕЖНПГ СУДА ИЛИ НАДЛЕЖНПГ ПРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Наппмена:
 не мпже бити старија пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда
 мпра бити издата накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
 да није изрешена мера кпја је на снази у време пбјављиваоа ппзива

ПРАВНП ЛИЦЕ:




ПРЕДУЗЕТНИК:




Физичко лице



Прган надлежан за издаваое:

пптврда привреднпг и прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране
пбављаоа делатнпсти, или
пптврда Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп
да му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти
пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти или
пптврда Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп
да му је кап привреднпм субјекту изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти
пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
пдређених ппслпва




Привредни суд према седищту правнпг лица
Прекрщајни суд према седищту правнпг лица, пднпснп
предузетника/физишкпг лица или
Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике
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4) Услпв: Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати да је измирип дпспеле ппрезе,
дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране
државе када има седищте на оенпј теритприји.
ППТВРДА НАДЛЕЖНПГ ППРЕСКПГ ПРГАНА И ПРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПБАВЕЗНП СПЦИЈАЛНП ПСИГУРАОЕ ИЛИ
ППТВРДА НАДЛЕЖНПГ ПРГАНА ДА СЕ ППНУЂАЧ НАЛАЗИ У ППСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Наппмена:
 не мпже бити старија пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда

ПРАВНП ЛИЦЕ:



увереое Ппреске управе - Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе
и дппринпсе и
увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда



ПРЕДУЗЕТНИК:




Физичко лице




Прган надлежан за издаваое:

увереое Ппреске управе - Министарства финансија да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и
увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда
увереое Ппреске управе - Министарства финансија да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и
увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда
 Република Србија - Министарствп финансија - Ппреска управа Регипнални
центар - ___________ Филијала/експпзитура - ___________ према месту
седищта ппрескпг пбвезника правнпг лица, пднпснп према пребивалищту
физишкпг лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за утврђиваое и наплату
пдређене врсте јавнпг прихпда.
 Град, пднпснп ппщтина - градска, пднпснп ппщтинска ппреска управа
према месту седищта ппрескпг пбвезника правнпг лица, пднпснп према
пребивалищту физишкпг лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за
утврђиваое и наплату пдређене врсте јавнпг прихпда.
Наппмена:
Укпликп лпкална (ппщтинска) ппреска управа у свпјпј пптврди наведе да се
дпкази за пдређене извпрне лпкалне јавне прихпде прибављају и пд других
лпкалних пргана/прганизација/устанпва ппнуђаш је дужан да уз пптврду
лпкалне ппреске управе прилпжи и пптврде псталих лпкалних
пргана/прганизација/устанпва.

5) Услпв: Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати да има важећу дпзвплу
надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке, акп је таква
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм.
Наппмена: За пву набавку дпзвпла није предвиђена ппсебним прпписпм.
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6) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп испуоава захтеве кпји прпизлазе из
важећих прпписа п заштити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада и защтити живптне
средине.
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. ЗЈН. Пбразац
изјаве је саставни деп пве Кпнкурсне дпкументације.
НАППМЕНА:
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) сваки шлан групе ппнуђаша, укљушујући и нпсипца
ппсла, мпра да дпстави пппуоен, пптписан и пешатиран Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став
2. ЗЈН.

3.1. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

3.1.1.

Финансијски капацитет

Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп распплаже
неппхпдним финансијским и ппслпвним капацитетпм щтп
ппдразумева да је ппнуђаш пстварип укупан прихпд пд дпбара
и услуга за две пбрашунске гпдине 2013. и 2014. гпдину
минимум двпструкп већи пд вреднпсти ппнуде, и да му рашун
није бип у блпкади вище пд три дана, у преипду пд 01.01.2013.
дп 11.03.2015. гпдине.
Дпказ: биланса стаоа и биланса успеха за пбрашунску 2013.
гпдину са мищљеоем пвлащћенпг ревизпра укпликп ппнуђаш
ппдлеже ревизији у складу са закпнпм и Закљушнипг листа на
дан 31.12.2014. гпдине, пптписанпг и пверенпг пд стране
ппнуђаша, - извещтаја п бпнитету (БПН ЈН), издат пд стране
Агенције за привредне регистре, - пптврда п ликвиднпсти за
перипд пд 01.01.2013. дп 11.03.2015. гпдине, издата пд стране
Нарпдне банке Србије


3.1.2.

Ппслпвни капацитет


-

3.1.3.

Технишки капацитет

Дпзвпла за пбављаое делатнпсти ISO 17025 за ппрему кпја
ппдлеже еталпнираоу (ставке: 1,2,4,5,6,10,11,13,14,18,23),
Пoтврдa прoизвoђaшa oпрeмe шиja je рoбa пoнуђeнa, дa je
пoнуђaш oвлaщћeн дa:
ушeствуje у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe,
Oдржaвa пoнуђeну oпрeму, врщи сeрвис и oбeзбeди oригинaлнe
рeзeрвнe дeлoвe у гaрaнтнoм и пoстгaрaнтнoм пeриoду
Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп има усппстављен
систем управљаоа квалитетпм (ИСП 9001; ИСП 14001; OHSAS
18001).
Дпказ: Сертификат ппнуђаша ИСП 9001; ИСП 14001; OHSAS 18001
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3.1.4.

Кадрпвски капацитет

Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп распплаже
неппхпдним кадрпвским капацитетпм щтп ппдразумева да
ппнуђаш у раднпм пднпсу има: Најмаое десет (10) заппслених
лица са visokom струшнпм спремпм пд кпих су најмаое пет (5)
заппслених сервисера.
Дпказ: писмена изјаве п кадрпвскпј и технишкпј ппремљенпсти фптпкппијпм М или М-А или М2 и М3-А пбразаца или М-1/СП
пбрасца;

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама лице уписано у Регистар
понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из члан 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Нарушилац не мпже пдбити кап неприхватљиву, ппнуду затп щтп не садржи дпказ
пдређен ЗЈН или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппнуђаш навеп у ппнуди интернет
страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни. Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва
електрпнски дпкумент ппнуђаш дпставља кппију електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику,
у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп ппднпси
електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику. У
предметнпм ппступку и јавнпј набавци не спрпвпди се електрпнска лицитација.
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Услпви кпје ППДИЗВПУЂАЧ мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне
набавке:
3.2 Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
3.2.1
3.2.2

3.2.3
3.2.4

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре
да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа,
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји
3.3. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

3.3.1.

Финансијски капацитет

/

3.3.2.

Ппслпвни капацитет

3.3.3.

Технишки капацитет

/

3.3.4.

Кадрпвски капацитет

/

/

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва
из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) ЗЈН, а за дпказ из шлана 75. став 1. таш. 5) ЗЈН за деп набавке
кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне
вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезни услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН
ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је ппверип
изврщеое тпг дела набавке.
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Услпви кпје мпра да испуни СВАКИ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА, у складу са
чланпм 81. ЗЈН да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
3.4 Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
3.4.1
3.4.2

3.4.3
3.4.4

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре
да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа,
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји
3.5. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

3.5.1.

Финансијски капацитет

/

3.5.2.

Ппслпвни капацитет

3.5.3.

Технишки капацитет

/

3.5.4.

Кадрпвски капацитет

/

/

Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша сампсталнп мпра да испуни пбавезне услпве из
шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) и шлана 75.став 2. ЗЈН . Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН (да
има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне
набавке) дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела
набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.
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Пбавезна садржина ппнуде, ппред дпказа п испуоенпсти услпва за учешће у ппступку
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН је и:
ТАБЕЛА 1
4. Акп ппнуђач ппднпси ппнуду сампсталнп дпставља следећу дпкументацију:
1. Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
2. Пбразац структуре ппнуђене цене
3. Пбразац трпщкпва припреме ппнуда
* ппднпси се самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи
оихпву надпкнаду
4. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
5. Пбразац изјаве на пснпву шл. 79. ст. 9 ЗЈН
* ппднпси се самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави
6. Пбразац изјаве на пснпву шл. 75. ст. 2 ЗЈН
7. Мпдел угпвпра
8. Средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде (бланкп сплп меница, менишнп
пвлащћеое, кппија депп картпна, кппија захтева за регистрацију менице кпји је
пверен пд стране ппслпвне банке)

Пбавезна садржина ппнуде, ппред дпказа п испуоенпсти услпва за учешће у ппступку
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН је и:
ТАБЕЛА 2
5. Акп ппнуђач ппднпси ппнуду са ППДИЗВПЂАЧЕМ дпставља следећу дпкументацију:
1. Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
2. Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима
3. Пбразац структуре ппнуђене цене
4. Пбразац трпщкпва припреме ппнуда
* ппднпси се самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи
оихпву надпкнаду
5. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
6. Пбразац изјаве на пснпву шл. 79. ст. 9 ЗЈН
* ппднпси се самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави
7. Мпдел угпвпра
8. Пбразац изјаве на пснпву шл. 75. ст. 2 ЗЈН
9. Средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде (бланкп сплп меница, менишнп
пвлащћеое, кппија депп картпна, кппија захтева за регистрацију менице кпји је
пверен пд стране ппслпвне банке)

Технички факултет "Михајлп Пупин" | Кпнкурсна дпкументација за 18_ОПД_2015

30 пд 59

Пбавезна садржина ппнуде, ппред дпказа п испуоенпсти услпва за учешће у ппступку
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН је и:
ТАБЕЛА 3
6. Акп ппнуду ппднпси група ппнуђача-заједничка ппнуда
1. Пбразац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
2. Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша
3. Сппразум групе ппнуђаша п заједнишкпм изврщеоу јавне набавке
4. Пбразац структуре ппнуђене цене
5. Пбразац трпщкпва припреме ппнуда
* ппднпси се самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи
оихпву надпкнаду
6. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
* пвај пбразац мпра да се ппднесе за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб, укљушујући
и пвлащћенпг
представника групе ппнуђаша – нпсипца ппсла
* сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша укљушујући и пвлащћенпг представника групе
ппнуђаша – нпсипца
ппсла пппуоава, пптписује и пешатпм пверава пвај пбразац.
7. Пбразац изјаве на пснпву шл. 79. ст. 9 ЗЈН
* ппднпси се самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави
8. Мпдел угпвпра
9. Средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде (бланкп сплп меница, менишнп
пвлащћеое, кппија депп картпна, кппија захтева за регистрацију менице кпји је
пверен пд стране ппслпвне банке)
АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ САМПСТАЛНП пвлащћенп лице ппнуђаша
пптписује и пверава пешатпм све пбрасце из табеле 1.
АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ пвлащћенп лице ппнуђаша
пптписује и пверава пешатпм све пбрасце из табеле 2.
АКП ППНУДУ ППДНПСИ ГРУПА ППНУЂАЧА - ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА група ппнуђаша
мпже да се ппредели да пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкументацији пптписују и 19/54
пверавају пешатпм сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди
једнпг ппнуђаша из групе ппнуђаша кпји ће пптписивати и пверавати пешатпм пбрасце дате у
Кпнкурснпј дпкументацији, изузев Пбрасца изјаве п независнпј ппнуди и Пбрасца изјаве п
ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. ЗЈН. Сваки шлан групе ппнуђаша, укљушујући и
нпсипца ппсла, мпра да дпстави пппуоен, пптписан и пешатиран Пбразац изјаве п независнпј
ппнуди, кап и Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. ЗЈН. У слушају да се
група ппнуђаша ппредели да један пд ппнуђаша из групе ппнуђаша пптписује и
пешатпм пверава пбрасце из Кпнкурсне дпкументације (изузев два наведена) тп питаое
треба дефинисати Сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе ппнуђаша међуспбнп и према
Нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке
ппнуде схпднп шлану 81. ЗЈН, какп је тп и пбјащоенп у ташки 8) пвпг дела Кпнкурсне
дпкументације.
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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 1

ППНУДА ЗА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –

Oпрема за лабпратприју за хемију 18_OПД_2015

На пснпву јавнпг ппзива пбјављенпг на ппрталу УЈН пд 12.06.2015. гпдине, за дпстављаое
ппнуда Oпрема за лабпратприју за хемију 18_OПД_2015за пптребе Технишкпг факултета
"Михајлп Пупин" у Зреоанину, брпј набавке 18_ППД_2015.
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седишта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

Брпј:

Спрат/стан:

Адреса за пријем ппште:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Адреса за пријем електрпнске ппщте:
Матишни брпј:
ПИБ:
Пснивач (*лишни ппдаци псниваша - пппуоава самп предузетник):
Име и презиме:
*

ЈМБГ/лишни брпј:
*
Претежна делатнпст:

Шифра делатнпсти:

Назив делатнпсти:

Назив банке и
брпј рашуна:
Телефпн:
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Пвлащћенп лице
за пптписиваое угпвпра:
Пспба/лице за кпнтакт:
Делпвпдни брпј ппнуде:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из шл.77.
ЗЈН јавнп дпступни (укпликп се не дпстављају уз
ппнуду):
Ппнуђаш је уписан у регистар ппнуђаша:

ДА

НЕ

- сампсталнп
- кап заједничка ппнуда групе ппнуђача:*

1.
2.
3.
4.
5.

*навести назив и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуду

- кап ппнуда са ппдизвпђачем:

Назив и седищте:

Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпја ће се ппверити
ппизвпђашу:

Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:

НАППМЕНА:
• Укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда кап пбавезан прилпг кпји представља саставни деп Пбрасца ппнуде
пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац ппщти ппдаци п ппнуђашу из групе
ппнуђаша.
• Укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем кап пбавезан прилпг кпји представља саставни деп Пбрасца
ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

Рок важења понуде је ____________ дана од дана отварања понуда
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4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

Oпрема за лабпратприју за хемију 18_OПД_2015

Укупна цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-пм:
Нашин и услпви плаћаоа:
Рпк исппруке:
(УПИСАТИ У ДАНИМА)

60 дaнa мaксимум

Lista 1- OPREMA ZA HEMIJU I FIZIČKU I KOLOIDNU HEMIJU
Rbr

1

Naziv

Analitička vaga

OPIS

količina

opseg merenja

220g

minimalno opterećenje

10mg

rezolucija

0.1mg

opseg tariranja

-220g

ponovljivost

0.1mg

linearnost

±0.2mg

prečnik tasa

cca Ø85mm

vreme stabilizacije

10 °C 40°C
interna (automatska)

prikaz

3

Tehnička vaga

Aparat za
destilaciju

LCD display

opseg merenja

1 kg

minimalno opterećenje

0.01g

opseg tariranja

-1kg

ponovljivost

0.03g

linearnost
vreme stabilizacije

±0.03g
3s

display

LCD display

kapacitet

2 litre
koja odgovara
konduktivitetu 2.3
µS/cm, na 25 °C

čistoća destilata

1

1ppm/°C

radna temperatura

2

Ukupna
cena (din)

3.5 sec

temperaturna osetljivost

podešavanje/kalibracija

jedinična
cena (din)

1

1
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Unutrašnjost i grejač nerĎajućeg čelika
sistem zaštite od pregrevanja

4

Laboratorijska
peć za žarenje

zapremina peći
Maksimalna
temperatura

5 litara (unutrašnja)

snaga grejača

2.4 kW

1200 °C

kontroler
digitalni
prikaz procesa i podešene temperature, mogućnost
odlaganja starta
mogućnost odlaganja starta i programiranja dve
rampe

1

keramički grejač

5
6

Poluautomatska
pipeta
Poluautomatska
bireta

7

8
9

10

Adapter za
kivete
rotor

1

25ml/0.05 svetla
maksimalna brzina

Centrifuga
laboratorijska
bez hlaĎenja

1

10-100µl

6000 rpm/min

mikroprocesorska kontrola, LCD display
ukoliko dodje do disbalansa centrifuga se isključuje

1

automatsko prepoznavanje rotora
metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od
nerĎajućeg čelika

1

za kivetu od 15ml

1

4 mesta
pH opseg

0-14 pH

rezolucija i tačnost

0.01pH/±0.1 pH

mV opseg

±2000mV

broj tačaka kalibracije

do 5 tačaka

rezolucija i tačnost

0.1mV/1mV

Laboratorijski pH
temperaturni opseg
metar
rezolucija i tačnost
temperaturna
kompenzacija
LCD display

0-100 °C

1

0.1 °C/±0.3°C
automatska/manuelna
pH vrednost i
temperatura

aparat sa elektrodom, držačem elektrode i puferima

opseg

11

laboratorijski
konduktometar

rezolucija

µS do 200.00mS
0.01/0.1/1µS;0.01/0.1m
S

preciznost

±1%

broj tačaka kalibracije
konstanta
konduktometrijske ćelije

do 5

TDS

100ppt

1

0.1, 1.0, 10.0

Технички факултет "Михајлп Пупин" | Кпнкурсна дпкументација за 18_ОПД_2015

35 пд 59

rezolucija

0.01/0.1/1ppm;
0.01/0.1ppt

preciznost

±1% za opseg merenja

broj tačaka kalibracije

manuelno (5 tačaka),
maksimalno 1 za opseg

opseg temperature

0.0-100.0 °C

rezolucija

0.1°C

preciznost

±0.5°C

koeficijent (po °C)

0.00 do 100%

normalizacija
kompenzacija

15.0 do 30.0°C
automatska ili
manuelna

kalibracija

offset sa 0.1°

komplet sa sondom
merni opseg

12

13

rezolucija/tačnost

0.00 do 19.99 µg/l
0.01 mg/l/±0.1% cele
skale

zasićenost kiseonikom

0.0 199,9

rezolucija /tačnost

0.1%/±0.5 % cele skale

Laboratorijski/po temperaturni opseg
rtabl oksimetar rezolucija /tačnost

Laboratorijski/po
rtabl oksimetar

14

15

Abbe-ov
refraktometar

0.1 °C/±0.3°C

rezolucija
opseg korekcije zbog
pritiska

0.1ppt

rezolucija

1mmHg

napajanje

AC/DC

display

LCD display

opseg

0 do 1000 NTU
0.01 NTU (0 do 19.99
NTU)
0.1 NTU (0 do 99.99
NTU)
1NTU (100 DO 1000
NTU)

rezolucija i preciznost

kalibracione opcije

±2% od mernog opsega
±1% od mernog opsega
0.01 NTU
4 tačke, 0.02, 20, 100,
800

vreme odziva

<6 sekundi

ponovljivost

alkoholni
termometar

-10 do 110°C

450-825mmHg

-10 do 250C, dužina 300mm
Indeks refrakcije

Nd 1.300-1.700

preciznost

Nd ±0.0003

podela

Nd 0.0005
0-95% od Nd 13001.700
0-50% je 0.2%, 51950/0 je 0.1%

skala za šećer
preciznost

1

1

1

1
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16

plamenik

17

Magnetna
mešalica

18

Vodeno kupatilo
sa poklopcem

19

Membranski
osmometar

20

21

22

23
24

Viskozimetar po
Cannon-Fenskeu za prozirne
tečnosi
Viskozimetar po
Cannon-Fenskeu za neprozirne
tečnosi
Školski
kalorimetar

Avan
Tučak za avan3

podela

0,25%

termometar

0°C-70°C, podela 1°C

po Bunzenu sa vazdušnom regulacijom
sa grejanjem

16

brzina mešanja

1

do 1200rpm
od sobne temperature
temperaturni opseg
do 370°C
do 95 °C sa funkcijom
ključanja i dvostepenom
merni opseg
zaštitom
Kupatilo od nerĎajućeg čelika, grejači sa tri strane
komore, kućište od nerĎajućeg čelika,elektronski
kontroler, sa uzdignutim poklopcem
Unutrašnja zapremina

7litara

snaga grejača
temperaturni opseg

1200W
(temperatura okoline
+5ºC) do +95ºC

Kućište

od nerĎajućeg čelika

Digitalni PID
Displej sa oditavanjem
trenutne izrade
temperature
Tajmer 1min.99.59h,funkcija
Kontroler
kontinualnog grejanja
Podešavanje željene
temperature i oditavanje
aktuelne
LED indikacija statusa
programa
Edukativni osmometar-komplet sa
teglom(baterija)sa poklopcem,2gumena čepa,skala
sa kapilarnom cevi i zvonomsa membranom
(dijafragomo)
Veličina

300mm

Konstanta
Područje kinematičkog
viskoziteta

0,25mm²/s²

Veličina

350mm

1

1

5

50-200mm²/s

Konstanta
0,5mm²/s²
Područje kinematičkog
viskoziteta
100-500mm²/s
Školski kalorimetar sa kalorimerijskim
sudom,poklopcem sa otvorom za
termometar,mešalicom i grejačem

5

Zapremina

150ml

1

Elektročni grejač

6V/2Amax

UreĎaj za napajanje
83x50mm,neglazirani
110ml

100W

36x150mm,glazirani

1
1
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25
26

27

28

Areometar
Laboratorijski
digitalni sat

Digitalni
rotavapor

Vodena vakuum
pumpa

za opštu
namenu,0,7002.000;0,02

1

Laboratorijski digitalni sat sa dva vremena
Rotacioni vakuum uparivač sa digitalnim displejom
brzine rotacije,vodeno kupatilo sa temperaturnom
regulacijom mogućnost regulacije optimalnih
parametara procesa destilacije
Tip hlaĎenja

vertikalni

površina za hlaĎenje

1500cm²

Brzina obrtaja
Vodeno kupatilo
zapremnie

5-300rpm

Temperatura

od sobne do 180ºC

Vodena vakuum pumpa

plastična

1

1

3 litara

4

Horizontalna
veličina gela 15x15 cm
zapremina gela

29

Elektroforeza

komora za pufer sa platinastom elektrodom

1

4 mikrotitar češlja
zapremina gela

oko 120ml

zapremina pufera

oko 1000ml

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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5. ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 - Општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –

Oпрема за лабпратприју за хемију 18_OПД_2015

На пснпву јавнпг ппзива пбјављенпг на ппрталу УЈН пд 12.06.2015. гпдине, за
дпстављаое ппнуда Oпрема за лабпратприју за хемију за пптребе Технишкпг факултета
"Михајлп Пупин" у Зреоанину, брпј набавке 18_ППД_2015.
ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
1. НПСИЛАЦ ППСЛА
(подаци из извода АПР)

Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће
прпфесипналне квалификације
лица кпја ће бити пдгпвпрна за
изврщеое угпвпра:
Ппдаци п пбавези за изврщеое
угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА
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2. ЧЛАН ГРУПЕ

Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће
прпфесипналне квалификације
лица кпја ће бити пдгпвпрна за
изврщеое угпвпра:
Ппдаци п пбавези за изврщеое
угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:





Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само они
понуђачи који подносе заједничку понуду.
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача се
не попуњава и не доставља уз понуду.
Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује лице одређено Споразумом
Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача се може умножити.
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6. ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 - општи подаци о подизвођачима

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –

Oпрема за лабпратприју за хемију 18_OПД_2015

На пснпву јавнпг ппзива пбјављенпг на ппрталу УЈН пд 12.06.2015. гпдине, за
дпстављаое ппнуда Oпрема за лабпратприју за хемију 18_OПД_2015 за пптребе Технишкпг
факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину, брпј набавке 18_ППД_2015.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. ППДИЗВПЂАЧ бр.1

Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:

Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће се ппверити
ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА
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2. ППДИЗВПЂАЧ бр. 2

Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:

Местп и адреса седищта:

Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће се ппверити
ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар ппнуђаша:

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:





Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем/има.
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не
доставља уз понуду.
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово овлашћено
лице.
Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.

Технички факултет "Михајлп Пупин" | Кпнкурсна дпкументација за 18_ОПД_2015

42 пд 59

7. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ БРПЈ 4 са упутсвпм какп да се пппуни
ППНУЂАЧА___________________________________________у ппступку дпделе
угпвпра п јавнпј набавци Ппрема за лабпратприју за хемију
Р.бр.

Предмет јавне набавке

Јединица
мере

Кплишина

1
1.

2

3

4

Цена пп
ј.м. без
пдв-а
5

Укупна
вреднпст
без пдв-а
6

Стппа
пдв
(у %)
7

Укупна
вреднпст
са пдв-пм
8

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

1. У кплпни 5 – уписати јединишну цену из ппнуде без ПДВ-а;
2. У кплини 6 - уписати укупну цену из ппнуде без ПДВ-а;
3. У кплпни 7 – уписати СТППУ ПДВ%;
4. У кплпни 8 –У кплпни 8 – уписати укупну цену са ПДВ-пм.
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8. ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив/ скраћенп ппслoвнп име ппнуђаша:
Местп и адреса седищта ппнуђаша:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке:
Брпј рашуна:
Телефпн:
На пснпву шлана 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а схпднп
шлану 6. став 1. ташка 9.) Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз ппнуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
за јавну набавку: ''Ппрема за лабпратприју за хемију''

брпј 18_ППД_2015 и тп:

- израда узпрка или мпдела кпји су израђени у складу са
траженпм технишкпм спецификацијпм нарушипца

______________ динара без пдв

- трпщкпви прибављаоа средстава пбезбеђеоа
______________ динара без пдв
Укупни трпщкпви без ПДВ
_______________ динара
ПДВ
_______________ динара
Укупни трпщкпви са ПДВ
_______________ динара
Структуру трпщкпва припреме ппнуде прилажем и тражим накнаду наведених трпщкпва укпликп нарушилац
предметни ппступак јавне набавке пбустави из разлпга кпји су на страни нарушипца, схпднп шлану 88. став 3.
Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)
ППНУЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:


Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва (шлан
88. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12))
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9. ОБРАЗАЦ БРОЈ 6- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)
Пословно име:
Скраћено пословно
име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:

Матични број:
ПИБ:

На пснпву шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012)
кап ппнуђаш дајем
ИЗЈАВУ

да сам при састављаоу Ппнуде делпвпдни брпј: _______________ за јавну набавку дпбара –
''Ппрема за лабпратприју за хемију'' брпј 18_ППД_2015 за пптребе Техничкпг факултета
"Михајлп Пупин" у Зреоанину, ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да сам
ималац права интелектуалне свпјине.

ППНУЂАЧ
М.П. ___________________________
пптпис пвлащћенпг лица

Технички факултет "Михајлп Пупин" | Кпнкурсна дпкументација за 18_ОПД_2015

46 пд 59

10. ОБРАЗАЦ БРОЈ 7 - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
(ппдаци из извпда АПР)

Назив:*

*

(пппуоава предузетник)

Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Седищте:

Матишни брпј:
ПИБ:

На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и
шлана 20. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкумнетације у ппступцима
јавних набавки нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва («Службени гласник РС», бр. 29/2013
и 104/13) ппнуђаш/шлан групе ппнуђаша _______________________________________ из
___________________ ул. ________________________________ бр._________
да је
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
и ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да је ппнуду за јавну
набавку дпбара – ''Ппрема за лабпратприју за хемију'' брпј 18_ППД_2015, Нарушипца –
Технишкпг факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину, пп Ппзиву за ппднпщеое ппнуда
пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници Нарушипца дана 12.06.2015.
гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним
лицима.
У супрптнпм, уппзнат сам, да ће схпднп шлану 168. став 1. ташка 2) Закпна п јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), угпвпр п јавнпј набавци бити нищтаван.
ППНУЂАЧ
м.п. ___________________________
потпис овлашћеног лица
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12. ОБРАЗАЦ БРОЈ 8 - ИЗЈАВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив:*

*

(пппуоава предузетник)

Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Ппщтина:

Местп:

Улица и брпј:

Седищте:

Матишни брпј:
ПИБ:

На пснпву шлана 79. став 9. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012)
ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу ппнуђаш
____________________________из___________________________________ул.
________________________________ бр._________
даје
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у кпјпј имам седищте не издају дпкази из
шлана 77. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те исту пверену
пред судским - управним прганпм – јавним бележникпм – другим надлежним прганпм
државе ____________ - ___________________________, прилажем уз ппнуду за јавну набавку
дпбара-''Ппрема за лабпратприју за хемију'' 18_ППД_2015. Уппзнат сам са мпгућнпщћу
Нарушипца да прпвери да ли су испуоени услпви за даваое пве изјаве пднпснп да прпвери
да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш дпкaзује испуоенпст тражених услпва издати пд стране
надлежних пргана државе где имам седищте.
ППНУЂАЧ
м.п. ___________________________
потпис овлашћеног лица
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13. ОБРАЗАЦ БРОЈ 9 - МОДЕЛ УГОВОРА

УГПВПР
п јавнпј набавци – ''Ппрема за лабпратприју за хемију'', за пптребе Техничкпг факултета
"Михајлп Пупин" у Зреоанину (редни брпј јавне набавке: 18_ППД_2015) закљушен у
Зреоанину, дана _____________________ 2015. гпдине између:
1. Технишки факултет "Михајлп Пупин" у Зреоанину, кпга заступа декан прпф. др Милан
Павлпвић, (у даљем тексту: Нарушипц)
и
2. ____________________________________________________ из _____________________,
Улица ________________________________ брпј ______ , кпга заступа_________________
______________________, МБ_______________ПИБ_________________ (у даљем тексту:
Прпдавац)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________.
(име и презиме)

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од
_____________ 2014. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се
сагласиле
да
заједнички
пуномоћник
групе
понуђача
буде_____________________________ директор ________________________________
(име и презиме)

(скраћено пословно име из АПР)

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______.
Чланови конзорцијума (групе понуђача)
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

одговарају неограничено солидарно
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АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу ____________________________________________________
(скраћено пословно име подизвођача)

из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од
укупно уговорене вредности.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу ____________________________________________________
(скраћено пословно име подизвођача)

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______%
од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара
Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има наведеним у
овом члану.

II

ПРEДMET УГOВOРA И ЦEНA

Члан 1.
Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтуjу дa сe oвaj угoвoр дoдeљуje нa oснoву дoстaвљeнe
пoнудe Прoдaвцa, кoja je прихвaћeнa oд стрaнe нaрушиoцa - oвдe Купцa, у пoступку jaвнe
нaбaвкe дoбaрa: ''Ппрема за лабпратприју за хемију'', рeдни брoj jaвнe нaбaвкe:
18_ППД_2015, пoкрeнутe Oдлукoм oдгoвoрнoг лицa нaрушиoцa брoj 03-2367. Пoнудa
Прoдaвцa дeл. брoj: _______ oд _______. гoдинe шини сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.

Члaн 2.
Купац купује, а Прпдавац прпдаје дпбра: ''Ппрема за лабпратприју за хемију'' за пптребе
Технишкпг факултета "Михајлп Пупин" у Зреоанину, према захтеваним кплишинама и
Технички факултет "Михајлп Пупин" | Кпнкурсна дпкументација за 18_ОПД_2015

50 пд 59

технишким
карактеристикама
и
тп
пп
____________________________дин. без ПДВ-а.

цени

за

укупну

кплишину

пд

У исказаним ценама садржани су сви трпщкпви набавке, fco магацин купца.
Угoвoрнe стрaнe сaглaснo утврђуjу дa су тeхнишкe спeцификaциje рoбe кoja je прeдмeт
oвoг угoвoрa, кao и нaпрeд нaвeдeнe цeнe рoбe, прeцизнo oписaнe и утврђeнe у Пoнуди
Прoдaвцa дeл.брoj _____ oд ____________ гoдинe, сa кojoм je ушeствoвao у jaвнoj нaбaвци нa
oснoву кoje сe зaкљушуje oвaj угoвoр, a кoja пoнудa шини сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa Купцу испoруши рoбу кoja у свeму oдгoвaрa тeхнишким
спeцификaциjaмa из оeгoвe Пoнудe.
Члaн 3.
Искaзaнe цeнe из прeтхoднoг шлaнa oвoг Угoвoрa су фикснe и нису пoдлoжнe никaквим
прoмeнaмa.

III РOК И НAЧИН ПЛAЋAОA
Члaн 4.
Купaц je oбaвeзaн дa изврщи плaћaоe рoбe у рoку oд __________дaнa oд дaнa
испoстaвљaоa фaктурe. Дужнишкo-пoвeрилaшки oднoс нaстaje дaнoм испoрукe рoбe, a у
слушajу пoстojaоa рeклaмaциje oд стрaнe купцa – дaнoм oтклaоaоa рeклaмaциje oд стрaнe
прoдaвцa.
Члaн 5.
Прoдaвaц je oбaвeзaн дa зa испoрушeну рoбу испoстaви Купцу фaктуру у склaду сa
вaжeћим прoписимa, у рoку oд 3 дaнa oд дaнa испoрукe рoбe.
Члaн 6.
Плaћaоe зa примљeну рoбу врщи вирмaнски oгрaнaк прeдузeћa Купцa, кoмe je рoбa
испoрушeнa.

IV НAЧИН, MEСTO И РOК ИСПOРУКE
Члaн 7.
Рoбу кoja je прeдмeт oвoг угoвoрa испoрушуje Прoдaвaц, свojим прeвoзним
срeдствимa.
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Члaн 8.
Рoбa сe испoрушуje фрaнкo склaдищтe Технишки факултет "Михајлп Пупин", Ђуре
Ђакпвића бб, у Зреоанину
Члaн 9.
Рoк испoрукe сe рaшунa oд мoмeнтa приjeмa нaручбинe Купцa.
Прoдaвaц испoрушуje рoбу кoja je прeдмeт oвoг угoвoрa, oригинaлнo упaкoвaну сa
прaтeћoм дoкумeнтaциjoм. Jeдини дoзвoљeни изузeтaк je дoпущтeн услeд oтвaрaоa пaкeтa у
цaринскoм пoступку, o шeму Прoдaвaц дoстaвљa писaни дoкумeнт.
Смaтрa сe дa je изврщeнa aдeквaтнa испoрукa рoбe, кaдa oвлaщћeнa лицa Купцa у
мeсту испoрукe изврщe приjeм рoбe пoтписивaоeм oтпрeмницe.

V УГOВOРНA КAЗНA
Члaн 10.
У слушajу кaщоeоa у испoруци рoбe, НАРУЧИЛАЦ ће реализпвати меницу кпју ће
ппнуђаш дап за дпбрп изврщеоа ппсла.

VI ПРEЛAЗ РИЗИКA
Члaн 11.
Прoдaвaц снoси ризик зa слушajну прoпaст или oщтeћeоe рoбe дo приспeћa нa
oдрeдищнo мeстo испoрукe (склaдищтe Купцa), a oд тoг трeнуткa ризик снoси Купaц.

VII OДГOВOРНOСT ЗA ПРAВНE И MATEРИJAЛНE НEДOСTATКE
Члaн 12.
Прoдaвaц oдгoвaрa aкo нa рoби кoja je прeдмeт oвoг угoвoрa пoстojи нeкo прaвo
трeћeг лицa, кoje искљушуje, умaоуje или oгрaнишaвa прaвa Купцa, a o шиjeм пoстojaоу Купaц
ниje oбaвeщтeн нити je пристao дa узмe рoбу oптeрeћeну тим прaвoм.
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Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa прeузмe свaку врсту спoрa кojи eвeнтуaлнo нaстaнe у вeзи сa
прaвoм свojинe нa прeдмeту oвoг угoвoрa и дa Купцу нaдoкнaди щтeту укoликo oнa нaстaнe
кao пoслeдицa oспoрaвaоa oвoг прaвa.

Члaн 13.
Прoдaвaц oдгoвaрa зa мaтeриjaлнe нeдoстaткe рoбe кoje je oнa имaлa у шaсу прeлaзa
ризикa нa Купцa, бeз oбзирa нa тo дa ли су му били пoзнaти.
Прoдaвaц oдгoвaрa и зa oнe мaтeриjaлнe нeдoстaткe кojи сe пojaвe пoслe прeлaзa
ризикa нa Купцa, aкo су пoслeдицa узрoкa кojи je пoстojao прe тoгa.

VIII КВAЛИTET РOБE
Члaн 14.
Квaлитeт прoизвoдa кojи су прeдмeт oвoг Угoвoрa мoрa у пoтпунoсти oдгoвaрaти:
-

вaжeћим дoмaћим или мeђунaрoдним стaндaрдимa зa ту врсту рoбe;

-

увeрeоимa o квaлитeту и aтeстимa дoстaвљeним уз пoнуду Прoдaвцa.

Прoдaвaц je дужaн дa уз свaку испoруку рoбe пo oвoм угoвoру, Купцу дoстaви
увeрeоe o квaлитeту кoje je у сaглaснoсти сa увeрeоeм o квaлитeту из оeгoвe пoнудe кao и
упутствo зa упoтрeбу, сa пoтписaним и oвeрeним гaрaнтним листoм.
Члaн 15.
Прoдaвaц oдгoвaрa зa квaлитeт прoизвoдa у гaрaнтнoм рoку.
Прoдaвaц сe oслoбaђa oдгoвoрнoсти зa нaстaлe прoмeнe у квaлитeту кoje су пoслeдицa
нeпрaвилнoг oдржaвaоa и шувaоa рoбe oд стрaнe Купцa.

IX ГAРAНTНИ УСЛOВИ
Члaн 16.
Toкoм трajaоa гaрaнциje у слушajу квaрa дoбaрa Прoдaвaц снoси трoщкoвe пoпрaвкe
нeиспрaвнoг дoбрa (рeзeрвни дeлoви и сeрвисни рaд).
У слушajу дa пoпрaвкa ниje мoгућa, Прoдaвaц je дужaн дa изврщи зaмeну нeиспрaвнoг
дoбрa сa испрaвним.
Технички факултет "Михајлп Пупин" | Кпнкурсна дпкументација за 18_ОПД_2015

53 пд 59

Прoдaвaц je дужaн дa oтклoни нaстaли квaр у рoку oд _____ шaсoвa oд трeнуткa
приjaвe квaрa oд стрaнe Kuпцa.

X КOНTРOЛA КOЛИЧИНE РOБE
Члaн 17.
Квaнтитивни приjeм рoбe врщи сe приликoм истoвaрa рoбe у склaдищту Купцa, a уз
присутнo прeдстaвникa Прoдaвцa. Eвeнтуaлнa рeклaмaциja oд стрaнe Купцa нa испoрушeнe
кoлишинe мoрa бити сaшиоeнa у писaнoj фoрми и дoстaвљeнa Прoдaвцу у рoку oд 5 дaнa.
Прoдaвaц je oбaвeзaн дa oдмaх пo приjeму писaнe рeклaмaциje Купцa испрaви
испoруку бeз икaквих дoдaтних трoщкoвa пo Купцa.

XI КOНTРOЛA КВAЛИTETA РOБE
Члaн 18.
Купaц je дужaн дa примљeну рoбу нa уoбишajeни нaшин прeглeдa и дa o видљивим
нeдoстaцимa oбaвeсти Прoдaвцa, у писaнoj фoрми, у рoку oд 5 дaнa.
Члaн 19.
Купaц je oвлaщћeн дa врщи кoнтрoлу квaлитeтa испoрушeнe рoбe у билo кoje врeмe и
бeз прeтхoднe нajaвe, нa мeсту приjeмa, тoкoм или пoслe испoрукe, сa прaвoм дa узoркe
прoизвoдa из билo кoje испoрукe дoстaви нeзaвиснoj спeциjaлизoвaнoj институциjи рaди
aнaлизe.
У слушajу кaдa нeзaвиснa спeциjaлизoвaнa институциja утвди oдступaоe oд угoвoрeнoг
квaлитeтa прoизвoдa, трoщкoви aнaлизe пoдajу нa тeрeт Прoдaвцa.
O oдступaоу oд угoвoрeнoг квaлитeтa, Купaц je дужaн дa oбaвeсти Прoдaвцa у рoку oд
5 дaнa oд дaнa сaзнaоa, у писaнoj фoрми.

Члaн 20.
У слушajу дa испoрушeнa рoбa нe oдгoвaрa угoвoрeним стaндaрдимa квaлитeтa, Купaц
имa прaвo, нaкoн урeднoг oбaвeщтaвaоa Прoдaвцa, дa:
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1. зaхтeвa oд прoдaвцa урeднo изврщeоe угoвoрa, oднoснo испoруку угoвoрeнoг
квaлитeтa рoбe, и нaкнaду щтeтe збoг зaдoцоeоa;
2. дa oдустaнe oд угoвoрa, стaви рoбу прoдaвцу нa рaспoлaгaоe и трaжи нaкнaду
щтeтe збoг нeиспуоeоa;
3. дa стaви рoбу прoдaвцу нa рaспoлaгaоe и зaхтeвa урeднo испуоeоe угoвoрa,
oднoснo другу испoруку рoбe кoja oдгoвaрa угoвoрeним стaндaрдимa, и нaкнaду
щтeтe збoг нeурeднoг испуоeоa.
XII OСЛOБAЂAОE OД OДГOВOРНOСTИ
Члaн 21.
Oкoлнoсти нeзaвиснe oд вoљe угoвoрних стрaнa, кoje ни пaжљивa стрaнa нe би мoглa
избeћи, нити би мoглa oтклoнити пoслeдицe тaквих oкoлнoсти, смaтрaћe сe кao слушajeви
кojи oслoбaђajу oд oдгoвoрнoсти, aкo нaступe нaкoн зaкљушeоa угoвoрa и спрeшaвajу оeгoвo
пoтпунo или дeлимишнo изврщeоe (вищa силa).
Нaступaоe вищe силe oслoбaђa oд oдгoвoрнoсти угoвoрнe стрaнe зa кaщоeоe у
изврщeоу угoвoрeних oбaвeзa. O дaтуму нaступaоa, трajaоу и дaтуму прeстaнкa вищe силe,
угoвoрeнe стрaнe су oбaвeзнe, дa jeднa другу oбaвeстe писмeним путeм у рoку oд 3 дaнa oд
дaнa сaзнaоa тe инфoрмaциje.
Кao слушajeви вищe силe смaтрajу сe прирoднe кaтaстрoфe, пoжaр, пoплaвa,
eксплoзиja, сaoбрaћajнe нeсрeћe, oдлукe oргaнa влaсти дoнeтe у слушajу вaнрeднoг или
рaтнoг стaоaи други слушajeви кojи су зaкoнoм прeдвиђeни кao вищa силa.
Члaн 22.
Нaступaоe oкoлнoсти из прeтхoднoг шлaнa прoдужићe рoк зa изврщeоe угoвoрних
oбaвeзa зa врeмe кoje пo свoм трajaоу oдгoвaрa вищoj сили.
Aкo сe трajaоe вищe силe прoдужи нaкoн угoвoрeнoг рoкa, свaкa стрaнa имa прaвo дa
рaскинe угoвoр, бeз oбaвeзe плaћaоa нaкнaдe щтeтe другoj стрaни
XIII РAСКИД УГOВOРA
Члaн 23.
Угoвoрнa стрaнa нeзaдoвoљнa испуоeоeм угoвoрних oбaвeзa другe угoвoрнe стрaнe
мoжe зaхтeвaти рaскид угoвoрa, пoд услoвoм дa je свoje угoвoрнe oбaвeзe у пoтпунoсти и
блaгoврeмeнo изврщилa.
Рaскид угoвoрa сe зaхтeвa писмeним путeм, сa рaскидним рoкoм oд 30 дaнa.
XIV ФИНAНСИJСКO OБEЗБEЂEОE
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Члaн 24.
Приликпм закљушеоа Угпвпра Ппнуђаш предаје Нарушипцу у деппзит, кап средствп
финансијскпг пбезбеђеоа за испуоеое угпвпрних пбавеза - безуслпвну, непппзиву,
наплативу пп првпм ппзиву бланкп сплп меницу, регистрпвану у Регистру меница Нарпдне
банке Србије, (са захтевпм п изврщенпј регистрацији менице), кппију депп картпна и уреднп
пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое на пбрасцу из кпнкурсне дпкументације на изнпс
пд 10% пд вреднпст ппнуде без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 15 дана дужи пд дана
пкпншаоа реализације Угпвпра.
Пптписиваоем пвпг Угпвпра Ппнуђаш даје свпју безуслпвну сагласнпст Нарушипцу да
мпже реализпвати деппнпвану бланкп сплп меницу у слушају да не изврщи свпју пбавезу из
Угпвпра кпја се пднпси на угпвпрени квантитет и квалитет исппрушених дпбара, кап и на рпк
исппруке.
Нарушилац се пбавезује да Ппнуђашу на оегпв писмени захтев врати нереализпвану
деппнпвану бланкп сплп меницу у рпку пд 15 дана пд дана када је Ппнуђаш у целпсти
изврщип свпје пбавезе преузете пвим Угпвпрпм.
У слушају да Ппнуђаш једнпстранп раскине Угпвпр, Нарушилац има правп да реализује
бланкп сплп меницу, кап и накнаду щтете збпг неиспуоеоа угпвпрних пбавеза.
Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у складу са захтевима из кпнкурсне
дпкументације ппнуда ће се пдбити кап неприхватљива збпг битних недпстатака.
XV ИЗMEНE И ДOПУНE УГOВOРA
Члaн 25.
Измeнe и дoпунe oвoг Угoвoрa мoгућe су сaмo уз пристaнaк oбe угoвoрнe стрaнe, кojи
je дaт у писaнoм oблику.

XVI ПРИMEНA ЗOO
Члaн 26.
Нa свa питaоa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм, примeоуjу сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa.
XVII СПOРOВИ
Члaн 27.
Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa сe eвeнтуaлни спoрoви пo oвoм Угoвoру рeщaвajу
спoрaзумнo, a у слушajу дa тo ниje мoгућe, угoвaрajу ствaрну и мeсну нaдлeжнoст Приврeднoг
судa у Зреоанину.
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XVIII СTУПAОE НA СНAГУ УГOВOРA
Члaн 28.
Oвaj Угoвoр ступa нa снaгу дaнoм пoтписивaоa oбe угoвoрнe стрaнe.
XIX ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 29.
Oвaj Угoвoр сaшиоeн je у 6 (щeст) истoвeтних примeрaкa, oд кojих свaкoj угoвoрнoj
стрaни припaдa пo 3 (три) примeркa.

ЗА ИСППРУЧИПЦА

ЗА НАРУЧИПЦА

______________________________________

_______________________________________

Име и презиме пвлащћенпг лица

Декан
Прпф. др Милан Павлпвић
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14. OБРАЗАЦ БРОЈ 10 - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (За озбиљност понуде)

На пснпву Закпна п меници ("СЛ. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист
СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "СЛ. лист СРЈ", бр. 46/96),
Дужник – правнп лице:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
У месту:
Датум:
Текући рашун:
Кпд банке:
ИЗДАЈЕ ППВЕРИПЦУ:

Технишки факултет "Михајлп Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб

МЕНИЧНП ПИСМП-ПВЛАШЋЕОЕ ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ БРПЈ:

Предајем вам 1 (једну) бланкп сплп меницу и пвлащћујемп Технички факултет "Михајлп
Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб, кап Ппверипцa, да предату меницу мпже пппунити на
изнпс пд _____________________________(10% пд вреднпсти ппуде без ПДВ-а) кап пбезбеђеое
за дпбрп изврщеое ппсла у складу са угпвпрпм бр._
пд________2015.гпдине; предмет пвпг
угпвпра је ''Ппрема за лабпратприју за хемију''.
Пвлащћује се Технички факултет "Михајлп Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб, кап
Ппверилац, да у складу са пдредбама наведенпг угпвпра и припадајућих анекса за наплату дпспелих
хартија пд вреднпсти – меница, безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски,
иницира наплату издаваоем налпга за наплату на терет рашуна Дужника кпд банака, а у кприст
рашуна Ппверипца – Технички факултет "Михајлп Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб.
Пвим изришитп и безуслпвнп ПВЛАШЋУЈЕМП банке кпд кпјих имамп рашуне да наплату
изврще на терет рашуна Дужника кпд тих банака, пднпснп пвлащћујемп пве банке да ппднете налпге
за наплату заведу у евиденцију редпслед шекаоа збпг евентуалнпг недпстатка средстава на рашуну
или збпг пбавезе ппщтпваоа редпследа наплате са рашуна утврђенпг Закпнпм п платнпм прпмету и
прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна, и истпвременп изјављујемп да се пдришемп права на
ппвлашеоу и птказиваоу налпга за наплату и на стпрнираое задужеоа пп пснпву пбавеза из
предметнпг угпвпра и припадајућих анекса.
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа предметнпг Угпвпра дпђе дп: прпмена лица
пвлащћених за заступаое предузећа, лица пвлащћених за распплагаое средствима са рашуна
Дужника, прпмена рашуна, статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих правних субјеката пд
стране Дужника и других прпмена пд знашаја за правни прпмет.

Датум издаваоа Пвлащћеоа:
_______________

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

гпдине

___________________________
М.П.

Наппмена: Ппља у складу са угпвпрпм бр.______________пд __________________2015.гпдине; не пппуоавати.
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15. OБРАЗАЦ БРОЈ 11 - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (За добро извршење посла)

На пснпву Закпна п меници ("СЛ. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист
СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "СЛ. лист СРЈ", бр. 46/96),
Дужник – правнп лице:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
У месту:
Датум:
Текући рашун:
Кпд банке:
ИЗДАЈЕ ППВЕРИПЦУ:

Технишки факултет "Михајлп Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб

МЕНИЧНП ПИСМП-ПВЛАШЋЕОЕ ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ БРПЈ:

Предајем вам 1 (једну) бланкп сплп меницу и пвлащћујемп Технички факултет "Михајлп
Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб, кап Ппверипцa, да предату меницу мпже пппунити на
изнпс пд _____________________________(10% пд вреднпсти ппнуде без ПДВ-а) кап пбезбеђеое
за дпбрп изврщеое ппсла у складу са угпвпрпм бр._
пд________2015.гпдине; предмет пвпг
угпвпра је ''Ппрема за лабпратприју за хемију''
Пвлащћује се Технички факултет "Михајлп Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб, кап
Ппверилац, да у складу са пдредбама наведенпг угпвпра и припадајућих анекса за наплату дпспелих
хартија пд вреднпсти – меница, безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски,
иницира наплату издаваоем налпга за наплату на терет рашуна Дужника кпд банака, а у кприст
рашуна Ппверипца – Технички факултет "Михајлп Пупин" у Зреоанину, Ђуре Ђакпвића бб.
Пвим изришитп и безуслпвнп ПВЛАШЋУЈЕМП банке кпд кпјих имамп рашуне да наплату
изврще на терет рашуна Дужника кпд тих банака, пднпснп пвлащћујемп пве банке да ппднете налпге
за наплату заведу у евиденцију редпслед шекаоа збпг евентуалнпг недпстатка средстава на рашуну
или збпг пбавезе ппщтпваоа редпследа наплате са рашуна утврђенпг Закпнпм п платнпм прпмету и
прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна, и истпвременп изјављујемп да се пдришемп права на
ппвлашеоу и птказиваоу налпга за наплату и на стпрнираое задужеоа пп пснпву пбавеза из
предметнпг угпвпра и припадајућих анекса.
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа предметнпг Угпвпра дпђе дп: прпмена лица
пвлащћених за заступаое предузећа, лица пвлащћених за распплагаое средствима са рашуна
Дужника, прпмена рашуна, статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих правних субјеката пд
стране Дужника и других прпмена пд знашаја за правни прпмет.

Датум издаваоа Пвлащћеоа:
_______________

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

гпдине

___________________________
М.П.

Наппмена: Ппља у складу са угпвпрпм бр.______________пд __________________2015.гпдине; не пппуоавати.
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