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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за јавно здравље Ужице
Адреса: Ужице, др Веселина Маринковића 4
Интернет страница: www.zavodue.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 29/2018 су добра, ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
ПО ПАРТИЈАМА:
ПАРТИЈА 7. ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ СА MS-MS ДЕТЕКТОРОМ
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:
- Смиља Ћосић, службеник за јавне набавке, тел. 031-563-150
- Власто Стеванетић стручни члан, 064/85-77-508
Е - mail адреса: smilja.cosic@zavodue.rs
број факса: 031/563-147
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др Веселина Маринковића, 31000 Ужице
телефон/факс:031/563-150
e-mail:zavoduzice@mts.rs
Лице за контакт: Смиља Ћосић
Лице овлашћено за потписивање: др Влатка Стевановић
Матични број: 07190298
Шифра делатности:8690
ПИБ: 101780900
Текући рн. 84017966759
који се води код Министарства
финансија Управе за трезор
РС Филијала Ужице

На основу члана 55.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
II ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка у отвореном поступку ради закључења уговора о
јавној набавци
Предмет јавне набавке: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА:
ПАРТИЈА 7. ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ СА MS-MS ДЕТЕКТОРОМ
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа на огласу имају сви понућачи који испуњавају услове за
учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове
утврђене конкурсном документацијом наручиоца.
Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о
испуњености услова утврђених конкурсном документацијом.
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а
понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија уколико то наручилац
захтева је дужан да у року од пет дана од дана пријема писменог позива
наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију наведених доказа, у
супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, с тим да наведе који су то докази.
Наручилац ће одбити понуду понуђача за кога поседује доказе да има
негативне референце у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.
Додела уговора ће се извршити применом критеријума „најниже
понуђене цене“ сагласно одредбама чл.85. Закона о јавним набавкама.
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на Порталу јавних набавки.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе наручиоцу на оригиналном обрасцу за
јавну набавку и то најкасније до 10 часова последњег дана истека рока за подношење
понуда и то до 09.08.2018. године.
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан наручиоца,
сматраће се благовременом понуда примљена од стране наручиоца првог наредног
радног дана наручиоца до 10 часова.
Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће се разматрати.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Поступак јавног отварања понуда биће спроведен одмах по истеку рока за
достављање понуда 09.08.2018. године, са почетком у 10,15 часова последњег дана рока
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за подношење, у седишту наручиоца, у ул. др Веселина Маринковића 4, у Ужицу, у
канцеларији правника.
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати
наручиоцу овлашћење оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 25 дана
од дана отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона о јавним набавкама
Телефонски бројеви на које можете добити детаљне информације су: 031/563-150, особа
за контакт Власто Стеванетић, тел. 064/85-77-508.
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III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Specifikacija za Gasni hromatograf sa MS-MS detektorom
Gasni hromatograf
Tip gasnog hromatografa
Dvokanalni gasni hromatograf
Opseg temperature pećnice
od 4°C iznad sobne temperature do 450°C
Broj nezavisnih grejnih zona
Najmanje 6
Broj temperaturnih programa pećnice
Najmanje 15 temperaturnih rampi, ili bolje
Inlet
Tip inleta
Split/splitless
Maksimalna radna temperatura
400 ºC ili bolje
Opseg pritiska
100 psi ili bolje
Odnos splita
7500:1 ili bolje
Protok gasova
1200 ml/min ili bolje
Kombinovani autosempler za tečne uzorke, sa mogućnošću nadogradnje za HeadSpace i
SPME
Kapacitet autosamplera
min. 90 mesta za viale zapremine 2 mL
Zapremina injektovanja
1 do 10µL
Viale 2mL sa septom i poklopcima
Minimum 100 komada
Triplkvadrupolski maseni detektor (GC/MS/MS)
Tip masenog analizatora
Tripl-kvadrupol
Način jonizacije
Jonizacija udarom elektrona – EI
Dizajn jonskog izvora
2 filamenta
Temperatura jonskog izvora
Do 300 ºC
Opseg masa (m/z)
10–1000 amu ili bolje
Rezolucija
Podesiva, od 0.7 do 2.5 u, ili bolje
Koliziona energija
0-60Ev
Brzina skeniranja u MRM modu
800 MRM tranzicija /sec
Minimalno vreme zadržavanja MRM modu 0.5 ms
(dwell time)
EI MRM osetljivost
100 fg OFN S/N >10000:1, ili bolje za
tranziciju 272/222
EI MRM detekcioni limit instrumenta
4 fg ili manje OFN
Vakuum pumpa
Turbomolekularna pumpa, min 190L/sec
Funkcije skeniranja
- Full scan MS Q1/Q3
- Selected Ion monitoring ( Q1 SIM, Q3 SIM)
- MRM
- Fullscan/SIM kombinovano
- Product Ion Scanning
- Precursor Ion Scanning
- Neutral Loss Scanning
- Biblioteka NIST, zadnja verzija
- Smart Pesticides Database, zadnja verzija
- U bibliotekama moraju biti zastupljene
najmanje sve supstance koje su na dole
datim listama
Detektor
Konverziona dinoda sa elektronmultiplajerom ili
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ekvivalent
Kontrola instrumenta i manipulacija
- Softver treba da omogući kontrolisanje svih
podacima
komponenti: GC sistem, MS/MS detektor i
autosempler
- Automatsko tjuniranje
- Automatsko podešavanje retencionih
vremena
- Automatska optimizacija svih
instrumentalnih parametara
- Korišćenje optimizovanih parametra za
automatsko kreiranje analtičke metode
- Definisana metoda za kvantitativno
određivanje pesticida prema regulativi EU i
datoj listi sa kompletnim tranzicijama za
svaki definisani pesticid u datim matriksima
(vrsti hrane)
- Definisanje kalibracionih funkcija
(uspostavljanje kalibracionih krivih) za svaku
definisanu suspstancu, prema datoj listi, sa
kompletnim tranzicijama
- Softver bez vremenskog ograničenja
upotrebe, odnosno obaveza zamene
aktuelnim ukoliko istekne rok korišćenja
Referentni materijali pesticida, drugih supstanci i internih standarda za kalibracije, pojedinačni
ili u smešama, a prema datim listama.
Rok trajanja referentnih materijala i internih standarda mora biti najmanje dve godine od datuma
isporuke.
Referentni materijali za pesticide mogu biti u acetonitrilu, metanolu ili etilacetatu.
Na pratećem sertifikatu referentnih materijala mora biti informacija/dokaz da proizvođač
ispunjava zahteve ISO Guide 34.
Set alata za održavanje instrumenta, prema proizvođačkim preporukama
Set potrošnog materijala prema datoj listi
Lista potrošnog materijala
1. 5 splitless linera deactiviranih, ultra inert, 5 split liner-a deaktiviranih, ultra inert
2. 2000 viala zapremine 1.5/2ml sa kapicama i septama
3. 2 filamenta
4. ferule vespel za MS 5 pakovanja
5. 6 pakovanja o-ring po 10 kom
6.2 kolone, ekvivalentno Restek 5MS - 30 x 0.25 x 0.25 i Restek 5Sil - 30 x 0.25 x 0.25

7. 2l ulja za spoljasnju pumpu
8. filteri za gasove
9. nutovi 10kom
10. Acetonitril 5L, čistoće potrebne za GC MS-MS
Gasni hromatograf sa MS-MS detektorom i potrosni materijali moraju biti u takvom
kvalitativnom i kvantitativnom stanju da omogućuju instalaciju, instalaciono i operativno
potvrđivanje prema proizvođačkoj specifikaciji odmah nakon isporuke, dole definisanu
potvrdu performansi za pesticide i formiranje kalibracionih krivih drugih supstanci sa
date liste, bez naknadnih materijalnih i vremenskih stavki.

7

Instalacija, dokumentovana instalaciona i operativna verifikacija opreme (IQ, OQ) prema
proizvođačkim uputstvima i izdavanje odgovarajućih dokaza koji su priznati od strane proizvođača
opreme.

Obuka osoblja minimum deset radnih dana i do potpunog ovladavanja radom
instrumenta, zaredom ili u dva pojedinačna perioda, ali ne duže od 30 dana nakon
isporuke samog GC MS-MS, uz izdavanje dokaza o istom na način i u formi
predviđenoj od strane proizvođača opreme a definisanje konkretnih datuma obuke je na
Zavodu za javno Zdravlje Užice.
Potvrda performansi metoda za kvantitativno određivanje pesticida iz date liste, za
date matrikse – vrstu hrane (validacija metoda), prema zahtevu referentnog dokumenta
SANTE/11813/2017 21 –22 November 2017 rev.0, EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY, Safety of the
Food Chain Pesticides and Biocides, I to:
-MS/MS sistem da ispunjava zahteve za identifikacijom koji su definisani u tabeli 4
referentnog dokumenta
-Rezultati validacionih parametara da ispunjavaju kriterijume definisane u tabeli 5 referentnog
dokumenta i druge zahteve definisane u referentnom dokumentu.
-LOQ (limit kvantifikacije) mora biti niži od 0,01mg/kg za sve pesticide iz date liste.
-Validacija za pesticide mora da uključuje pripremu uzoraka, slepih proba i kalibracionih
rastvora Quechers metodom AOAC Official Method 2007.01.
-Potvrda linearnosti - kalibracija instrumenta, nula i pet koncentracionih nivoa, na način da je
zastupljena kompenzacija od smetnji karakterističnih za date vrste hrane (Matrix-matched

calibration), najniži koncetracioni nivo kalibracije mora biti niži od odgovarajuće
vrednosti za LOQ, odnosno za sve date pesticide niži od 0,04mikrog/mL.
-Set poduzoraka i broj ponavljanja iz homogenizovanih uzoraka za svaki od datog matriksa –
vrste hrane:
Deset slepih proba - destilovana voda, prolaze postupak pripreme
Deset realnih uzoraka, svaki posebno prolazi postupak pripreme
Deset spajkovanih uzoraka pre postupka pripreme, na koncentracionom nivou LOQ, svaki
posebno prolazi postupak pripreme.
Deset spajkovanih uzoraka pre postupka pripreme, na koncentracionom nivou 5 do 10 puta
većem od LOQ, svaki posebno prolazi postupak pripreme, tačne koncentracije biće definisane
na osnovu dobijenih LOQ.
Prikaz validacionih podataka u odgovarajucem EXCEL dokumentu koji ce biti dat od strane
Zavoda za javno zdravlje Užice, a koji sadrži sledeće stavke: datum potvrđivanja, vrstu
hrane/uzorka, vrstu pesticida, ponovljivost, recovery, koncentracioni nivo, informacije o način
spajkovanja, informacije o ekstrakciji, informacije o metodi, pH pripreme, informacije o
eventualnom preciscavanju, informacije o instrumentu, informacije o vrsti internog standarda i
koraku u kom se dodaje, informacije o kalibraciji.
Potvrda performansi je potrebno da se sprovede u periodu od ukupno 15 dana, u više termina, u
prostorijama Zavoda za javno zdravlje Užice, sa opremom i potrošnim materijalom koji već postoji u
Zavodu, uz saradnju zaposlenog osoblja Zavoda koje je predhodno prošlo obuku za rad na GC MS-MS.
Potvrda performansi je potrebno da se sprovede maksimum pet meseci nakon datuma isporuke samog
GC MS-MS a definisanje konkretnih termina je na Zavodu za javno Zdravlje Užice.
Obaveze:
Garantni rok najmanje 5 godina od datuma isporuke.
U roku do šest meseci posle druge i u roku do šest meseci posle isteka četvrte godine nakon isporuke
predmeta nabavke, sprovođenje dokumentovane operativne verifikacije opreme (OQ) prema
proizvođačkim uputstvima i izdavanje odgvarajućih dokaza koji su priznati od strane proizvođača
opreme.
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U garancijske obaveze ulaze i sve tehničke provere opreme definisane proizvođačkom specifikacijom
ukoliko nastupe okolnosti u vezi sa garancijom zbog kojih je potrebno sprovesti pomenute provere i svi
troskovi redovne zamene rezervih delova, ako bude potrebno, u garantnom roku.
Podrška u vangarantnom roku u periodu od 10godina.
Uputstvo za upotrebu opreme i softvera originalno i prevedeno na srpski jezik
Sertifikat obučenog i ovlašćenog servisera za predmetnu opremu od strane proizvođača opreme za
instalaciju servis i obuku u vezi opreme i upravljačkog softvera.
Sertifikati u vezi bezbednosti električnih uređaja.
Autorizacija proizviđača opreme
Rok isporuke: maksimalno 60dana od dana zaključenja ugovora.
Mesto isporuke: Prostorije sedišta naručioca-Zavoda za javno zdravlje Užice, dr Veselina Marinkovića
br. 4, Užice
Uslovi plaćanja:
1. 90% od ugovorene vrednosti nakon isporuke opreme, pratećeg materijala i sporovedene obuke
za rad na instrumentu
2. 10% od ugovorene vrednosti nakon potvrde performansi metoda za kvantitativno određivanje
pesticida iz date liste, za date matrikse – vrstu hrane i definisanja kalibracionih

funkcija (uspostavljanje kalibracionih krivih) za svaku definisanu suspstancu,
prema datoj listi, sa kompletnim tranzicijama, a koji ne može biti duži od pet
meseci od datuma isporuke aparata.
Vrsta hrane (matriksi) za potvrđivanje performansi metode ispitivanja sadržaja pesticida
1. visok sadržaj vode-jabuke
2. kisele sa visokim sadržajem vode-malina
3. puno šećera- med
4. puno ulja, malo vode-orah
5. jedinstveni matriks-čaj
Lista pesticida i internih standarda

Allidochlor
Dichlobenil
Biphenyl
Mevinphos-1
Mevinphos-2
3,4-Dichloroaniline
Etridiazole
Pebulate
N-(2,4-dimethylphenyl) formamide
THPI (Tetrahydrophthalimide)
Methacrifos
Chloroneb
2-Phenylphenol
Pentachlorobenzene
Tecnazene
Propachlor
Diphenylamine
2,3,5,6-Tetrachloroaniline
Cycloate
Chlorpropham
Ethalfluralin
Trifluralin
Benfluralin
Sulfotep
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Di-allate-1
Phorate
alpha-BHC
Di-allate-2
Hexachlorobenzene
Dicloran
Pentachloroanisole
Atrazine
Clomazone
beta-BHC
gamma-BHC (Lindane)
Terbuthylazine
Terbufos
Quintozene
Profluralin
Pentachlorobenzonitrile
Propyzamide
Fonofos
Pyrimethanil
Diazinon
Fluchloralin
Disulfoton
delta-BHC
Terbacil
Tefluthrin
Chlorothalonil
Isazofos
Tri-allate
Endosulfan ether
Pentachloroaniline
Propanil
Dimethachlor
Acetochlor
Vinclozolin
Chlorpyrifos-methyl
Parathion-methyl
Transfluthrin
Tolclofos-methyl
Alachlor
Heptachlor
Propisochlor
Metalaxyl (Mefenoxam)
Fenchlorphos
Fenitrothion
Pirimiphos-methyl
Prodiamine
Linuron
Pentachlorothioanisole
Dichlofluanid
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Malathion
Anthraquinone
Aldrin
Metolachlor (S-Metolachlor)
Fenthion
Chlorpyrifos
Parathion
Triadimefon
4,4'-Dichlorobenzophenone
Chlorthal-dimethyl
Fenson
MGK 264-1
Bromophos
Diphenamid
Pirimiphos ethyl
Isopropalin
Isodrin
Cyprodinil
MGK 264-2
(E)-Chlorfenvinphos
Metazachlor
Pendimethalin
Penconazole
Heptachlor-exo-epoxide
Chlozolinate
Tolylfluanid
Bromfenvinfos-methyl
(Z)-Chlorfenvinphos
Allethrin-3,4 (Bioallethrin)
Fipronil
Captan
Quinalphos
Triadimenol-1
Folpet
Procymidone
Chlorbenside
Triflumizole
trans-Chlordane
Bromophos-ethyl
o,p'-DDE
Paclobutrazol
Tetrachlorvinphos
alpha-Endosulfan
cis-Chlordane
Flutriafol
Fenamiphos
trans-Nonachlor
Chlorfenson
Bromfenvinphos
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Flutolanil
Iodofenphos
Prothiofos
Profenofos
Fludioxonil
Tricyclazole
Pretilachlor
p,p'-DDE
Oxadiazon
Dieldrin
Myclobutanil
Oxyfluorfen
o,p'-DDD
Flusilazole
Bupirimate
Nitrofen
Fluazifop-P-butyl
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane
Chlorfenapyr
Endrin
Chlorthiophos-1
Chlorobenzilate
beta-Endosulfan
Chlorthiophos-2
p,p'-DDD
o,p'-DDT
Ethion
cis-Nonachlor
Chlorthiophos-3
Endrin aldehyde
Sulprofos
Triazophos
Carbophenothion
Carfentrazone-ethyl
4,4'-methoxychlor olefin
Edifenphos
Norflurazon
Lenacil
Endosulfan sulfate
p,p'-DDT
Hexazinone
2,4'-Methoxychlor
Tebuconazole
Propargite-1
Propargite-2
Resmethrin-1
Piperonyl butoxide
Captafol
Resmethrin-2 (Bioresmethrin)
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Nitralin
Iprodione
Pyridaphenthion
Tetramethrin-1
Endrin ketone
Phosmet
Bromopropylate
EPN
Tetramethrin-2
Bifenthrin
Methoxychlor
Fenpropathrin
Tebufenpyrad
Phenothrin-1
Tetradifon
Phenothrin-2
Phosalone
Azinphos-methyl
Leptophos
Pyriproxyfen
Mirex
lambda-Cyhalothrin
Acrinathrin-2
Fenarimol
Pyrazophos
Azinphos-ethyl
Pyraclofos
cis-Permethrine
trans-Permethrine
Pyridaben
Fluquinconazole
Coumaphos
Prochloraz
Acequinocyl deg.
Cyfluthrin-1
Cyfluthrin-2
Cyfluthrin-3
Cyfluthrin-4
Cypermethrin-1
Cypermethrin-2
Cypermethrin-3
Cypermethrin-4
Flucythrinate-1
Etofenprox
Acequinocyl
Flucythrinate-2
Fluridone
Fenvalerate-1
tau-Fluvalinate-1
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Fenvalerate-2 (Esfenvalerate)
tau-Fluvalinate-2
Deltamethrin-2 (Tralomethrin deg.-2)
Aldicarb deg.
DCIP
Aldoxycarb deg.
Chlofentezine deg.
Hymexazol
Methamidophos
Dichlorvos
Nereistoxin
EPTC
Propamocarb
Butylate
Chlormephos
Acephate
Nitrapyrin
Metolcarb
Clothianidin
Thiocyclam
Tebuthiuron
Crimidine
Isoprocarb
Molinate
XMC
Omethoate
Xylylcarb
Fenobucarb
Propoxur
Demeton-S-methyl (Methyl demeton)
Chlorethoxyfos
Ethoprophos
Phenmedipham deg.
Dichlofluanid metabolite
Naled
Flusilazole metabolite
Dicrotophos
2,6-Dichlorobenzamide
Dioxabenzofos (Salithion)
Bendiocarb
Monocrotophos
Cadusafos
Desmedipham deg.
Thiometon
Dimethoate
Simazine
Furilazole
Carbofuran
Chlorbufam
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Swep
Dimethipin
Propazine
Tolylfluanid metabolite
Dioxathion deg.
Propentamphos
Cyanophos
Pyroquilon
Phosphamidon-1
Prohydrojasmon-1
MCPA-thioethyl
Etrimfos
Prohydrojasmon-2
Tebupirimfos
Oxabetrinil
Iprobenfos
MCPB-ethyl
Pirimicarb
Benoxacor
Formothion
Ethiofencarb
Benfuresate
Phosphamidon-2
Dichlofenthion
Oxpoconazole-formyl deg.
Metribuzin
Dimethenamid (Dimethenamid-P)
Tridemorph
Bromobutide
Spiroxamine-1
Terbucarb
3-Hydroxycarbofuran
Simetryn
Simeconazole
Carbaryl
Ametryn
Cinmethylin
Prometryn
2-(1-Naphthyl)acetamide
Dithiopyr
Terbutryn
Spiroxamine-2
Methiocarb
Ethofumesate
Bromacil
Esprocarb
(E)-Dimethylvinphos
Probenazole
Quinoclamine
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Thiobencarb
Diethofencarb
(Z)-Dimethylvinphos
Fenpropimorph
Cyanazine
Carbetamide
Dicofol deg. (DCBP)
Flufenacet
Isofenphos oxon
Isocarbophos
Tetraconazole
Nitrothal-isopropyl
Dimethachlon
Butralin
Phthalide
Fosthiazate-1
Thiamethoxam deg.
Fosthiazate-2
Isofenphos-methyl
Dimethametryn
Ethychlozate
oxy-Chlordane
(Z)-Pyrifenox
Thiabendazole
Allethrin-1,2
Phosfolan
Heptachlor-endo-epoxide
Isofenphos
Mecarbam
Diclocymet-1
Dimepiperate
Phenthoate
Methoprene
Zoxamide deg.
Ferimzone
Triadimenol-2
Chinomethionat
Methidathion
Propaphos
Anirazine
Diclocymet-2
(E)-Pyrifenox
Fenothiocarb
Trichlamide
Disulfoton sulfone
Mepanipyrim
Butachlor
Ditalimfos
Imazamethabenz-methyl-1
16

Imazamethabenz-methyl-2
TCMTB
Butamifos
Napropamide
Hexaconazole
Isoxathion oxon
Imazalil
Isoprothiolane
Barban
(E)-Metominostrobin
Tribufos
Uniconazole (Uniconazole-P)
Aramite-1
Aramite-2
Carboxin
Imibenconazole-debenzyl
Flamprop-methyl
Aramite-3
Buprofezin
Diclobutrazol
Thifluzamide
Azaconazole
Kresoxim-methyl
(Z)-Metominostrobin
Aramite-4
Isoxathion
Cyflufenamid
Cyproconazole-1
Cyproconazole-2
Fenoxanil
Chloropropylate
Flufenpyr-ethyl
Fensulfothion
Diniconazole
(Z)-Pyriminobac-methyl
Oxadixyl
Mepronil
Fluacrypyrim
Pyrethrin I
Isoxadifen-ethyl
Azamethiphos
Chlornitrofen
Famphur
Benalaxyl
Cyanofenphos
Quinoxyfen
Propiconazole-1
Trifloxystrobin
Chloridazon
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Propiconazole-2
Pyraflufen-ethyl
(E)-Pyriminobac-methyl
Thenylchlor
Diclofop-methyl
Diflufenican
Zoxamide
Epoxiconazole
Mefenpyr-diethyl
Pyributicarb
Chlomethoxyfen (Chlormethoxynil)
Chlorantraniliprole
Bromuconazole-1
Carbosulfan
Fenoxycarb
Acetamiprid
Picolinafen
Bifenazate
Piperophos
Etoxazole
Fenamidone
Fenazaquin
Indanofan
Bifenox
Anilofos
Bromuconazole-2
Clomeprop
Etoxazole metabolite
Iprodione metabolite
Furametpyr
Furathiocarb
Triticonazole
Pentoxazone
Cyhalothrin-1
Cyhalofop-butyl
Mefenacet
Amitraz
Furametpyr metabolite
Acrinathrin-1
Cyhalothrin-2
Benfuracarb
Dialifos
Fenoxaprop-ethyl (Fenoxaprop-P-ethyl)
Oryzalin
Bitertanol-1
Permethrin-1
Bitertanol-2
Spirodiclofen
Permethrin-2
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Oxpoconazole
Dioxathion
Butafenacil
Etobenzanid
Cafenstrole
Fenbuconazole
Halfenprox
Boscalid
Quizalofop-ethyl (Quizalofop-P-ethyl)
Pyridalyl
Silafluofen
Pyrimidifen
Thiacloprid
Flumioxazin
Pyraclostrobin
Fluvalinate-1
Fluvalinate-2
Difenoconazole-1
Difenoconazole-2
Deltamethrin-1 (Tralomethrin deg.-1)
Pyrazoxyfen
Indoxacarb
Flumiclorac-pentyl
Azoxystrobin
Famoxadone
Dimethomorph-1
Tolfenpyrad
Dimethomorph-2
Imibenconazole
Cinidon-ethyl
Fluthiacet-methyl
Propaquizafop
Heksachlorocyclopentadiene
DCPA
Interni standardi
Diazinon-d10 (ISTD)
PCB 28 (2,4,4'-Trichlorobiphenyl)(ISTD)
PCB 52 (2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl)(ISTD)
Metolachlor-d6 (ISTD)
Chrysene-d12
Perylene-d12 (ISTD)
Spisak supstanci za definisanje kalibracionih funkcija (uspostavljanje
kalibracionih krivih):
PAH-ovi, minimum:
1. Naftalen
2. Acenaftilen
3. Acenaften
4. Fluoren
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5. Fenantrene
6. Antracen
7. Fluoranten
8. Piren
9. Benzo [a] antracena
10. Krizen
11. Benzo [b] fluoranten
12. Benzo [k] fluoranten
13. Benzo [a] piren
14. Indeno [l, 2,3-cd] piren
15. Dibenzo antracen
16. Benzo perilene
Ftalati, minimum:
1. Dimethylphtalate (DMP),
2. Diethylphtalate (DEP),
3. Diisobutylphtalate (DIBP),
4. Di-n-butylphtalate (DBP),
5. Hexyl-2-ethylhexylphtalate (HEHP),
6. Dicyclohexylphtalate (DCHP),
7. Diphenylphtalate (DPP),
8. Butylbenzylphtalate (BBP),
9. Bis-(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP),
10. Diisooctylphtalate (DIOP),
11. Diisononylphtalate (DINP),
12. Diisodecylphtalate (DIDP)
AMINI, minimum:
1. o-Toluidine
2. 2-Methoxyaniline
3. 4-Chloroaniline
4. 2-Naphthylamine
5. Benzidine
6. Aniline
7. 3,3’ Dimethylbenzidine
8. 3,3’-Dichlorobenzidine
9. 3,3’-Dimethoxybenzidine
PCB, minimum:
PCB 1,PCB 5
PCB 29
PCB 98
PCB 47
PCB 154
PCB 171
PCB 200
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
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PCB 153
PCB 180
Bisfenol A
Referentna smeša FAMEs mix, ekvivalentno, supelco 37 components, cat no:47885-u
N-decane, N-eicosane, N tetracontane, stearil stearat
Gasoline carbon range (C6 to C12)
Light oil carbon range (C10 to C28)
Residue oil carbon range (C28 to C44)
miks šećera, minumum,
fruktoza, glukoza, maltoza, laktoza, galaktoza, saharoza

УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ ОРИГИНАЛНЕ ПРОИЗВОЂАЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ ПРЕВЕДЕНЕ НА СРПСКИ ЈЕЗИК ИЗ КОЈИХ ЈЕ МОГУЋЕ
УТВРДИТИ
УСАГЛАШЕНОСТ
СА
ТЕХНИЧКИМ
СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
ПРЕДВИЂЕНИМ У ОПИСУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
СЕРТИФИКАТ ОБУЧЕНОГ И ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА ЗА ПРЕДМЕТНУ ОПРЕМУ ОД
СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ СЕРВИС И ОБУКУ У ВЕЗИ
ОПРЕМЕ И УПРАВЉАЧКОГ СОФТВЕРА.

Датум:
_________________

МП

Понуђач
_________________

21

IV УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом. (Члан 75. став 1. тач. 5. Закона)није потребна.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 3) и став 2. Закона и услов из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 3) и став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
1.1.
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1) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона –
Доказ:
Правна лица:
а) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
а) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
23

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. –
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве да је приликом састављања своје
понуде понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине,
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда (Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4)
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на начин из члана 78.
Закона, нису дужни да приликом подношења понуде, доказују испуњеност
обавезних услова.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном
и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.

24

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач ће на оригиналном обрасцу понуде унети све захтеване податке.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу:
Завод за јавно здравље Ужице, улица, др Веселина Маринковића бр. 4, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку лабортаоријске опреме по партијамапартија 7. Гасни хроматограф са MS-MS детектором НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
09.08.2018. до 10 часова.
Непотпуне, неблаговремене и незатворене понуде се неће разматрати
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
3.ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована по партијама.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за јавно
здравље Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку лабортаоријске опреме по партијамапартија 7. Гасни хроматограф са MS-MS детектором ЈН бр. 29/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку лабортаоријске опреме по партијамапартија 7. Гасни хроматограф са MS-MS детектором, ЈН бр. 29/2018- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку лабортаоријске опреме по партијамапартија 7. Гасни хроматограф са MS-MS детектором, ЈН бр. 29/2018- НЕ
ОТВАРАТИ” или
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку лабортаоријске опреме по
партијама- партија 7. Гасни хроматограф са MS-MS детектором, ЈН бр.
29/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.
ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], рок плаћања не може бити краћи
од 15 дана, а ни дужи од 90 дана рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за
пружене услуге и то:
1. 90% од уговорене вредности након испоруке опреме, пратећег материјала
и спороведене обуке за рад на инструменту
2. 10% од уговорене вредности након потврде перформанси метода за
квантитативно одређивање пестицида из дате листе, за дате матриксе –
врсту хране и дефинисања калибрационих функција (успостављање
калибрационих кривих) за сваку дефинисану суспстанцу, према датој
листи, са комплетним транзицијама, а који не може бити дужи од пет
месеци од датума испоруке апарата.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Испорука ће се извршити у року који не може бити дужи од 60 календарских
дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке је пословни простор наручиоца.
9.3. Гарантни рок минимум 5 година од дана пуштања апарата у рад.
9.4. Пост продајно сервисирање: обавеза сервисне подршке минимум 10 година
након истека гарантног рока.
9.5 Одзив на сервисне интервенције у гарантном року: одзив и отклањање квара
максимално 24 часа од пријема позива
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
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Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Добављач је дужан да преда наручиоцу у тренутку закључења уговора –средство
обезбеђења за добро извршење посла бланко, соло меницу са меничним
овлашћењем , депо картоном и копијом захтева7потврде за регистрацију менице,
као гаранцију за добро извршење свих уговорених обавеза.
Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
регистрована у складу са чл. 47. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр.
3/2002 и 5/2003 и „Сл.гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења („Сл. гласник РС“ бр.56/2011) у Регистру меница Народне банке
Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију
менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом
издавања - гаранција за квалитетно обављен посао), овереног од своје пословне
банке.
Садржина: бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
Наручилац,мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и
печат понуђача.Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број и назив јавне набавке, износ на који се
издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв-а, са навођењем
рока важности – 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Начин подношења: у моменту закључења уговора.
Висина: 10% од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв-а.
Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз уговор ако изабрани понуђач не
испуњава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понудегрупе понуђача) могу дати једну меницу од стране само једног члана или више
меница од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност меница не може
бити мања од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику : путем поште на адресу
наручиоца, Завод за јавно здравље Ужице, Ужице, ул др Веселина Маринковића
бр.4, електронском поштом на smilja.cosic@zavodue.rs, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
29/2018
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца,
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
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Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне недостатке
у складу са чланом 106.ЗЈН.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда, у оквиру исте партије, буду имале исту понуђену
цену изабраће се понуђач који понуди дужи гарантни рок. Уколико понуђачи
имају исту цену и исти гарантни рок, наручилац ће доделу уговора извршити
путем жреба и то на следећи начин:
- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту понуђену
цену и исти гарантни рок, да присуствују поступку жребања. Жребању ће бити
позвани да присуствују и остали понуђачи.
- Поступак жребања водиће комисија за јавну набавке и исто ће се обавити у
просторијама наручиоца
- Комисија за јавну набавку ће водоти записник о поступку жребања.
- Комисија ће припремити посуду и физички идентичне куглице у којима ће
бити папирићи са именима понуђача чије су понуде имале исту цену и исти
гарантни рок.
- Жребање ће нити обављено тако што ће један члан комисије за јавну набавку
извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати
назив понуђача који је извучен
- Понуђач који први буде извучен у жребу имаће предност у додели уговора о
јавној набавци
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, a копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније
у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 120.000,00 динара која мора да садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно
налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. *
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку –
лабортаоријске
опреме
по
партијамаПАРТИЈА
7.
ГАСНИ
ХРОМАТОГРАФ СА MS-MS ДЕТЕКТОРОМ, ЈН ОП 29/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а
(написати да или не)
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Подизвођач се налази у регистру понуђача
АПР-а (написати да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Понуђач се налази у регистру понуђача АПРа (написати да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА
Naziv opreme

Količina

Jed cena bez Vrednost bez
PDV-a
PDV-a

Vrednost sa
PDV-om

ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ СА MS-MS
ДЕТЕКТОРОМ према
1 комад

спецификацијама из конкурсне
документације

Укупна понуђена цена без ПДВ-a: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)
Износ ПДВ: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)
Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)
Место испоруке: пословни простор испоручиоца, Ужице, улица др Веселина
Маринковића бр.4.
Рок испоруке: Испорука ће се ивршити у року од _________који не може бити
дужи од 60 дана од дана закључења уговора.
Услови плаћања:
1. 90% од уговорене вредности након испоруке опреме, пратећег материјала
и спороведене обуке за рад на инструменту
2. 10% од уговорене вредности након потврде перформанси метода за
квантитативно одређивање пестицида из дате листе, за дате матриксе –
врсту хране и дефинисања калибрационих функција (успостављање
калибрационих кривих) за сваку дефинисану суспстанцу, према датој
листи, са комплетним транзицијама, а који не може бити дужи од пет
месеци од датума испоруке апарата.
Плаћање из тачке 1. ће се извршити у року од______ дана (не краћи од 15
дана, а ни дужи од 90 дана), а плаћање из тачке 2. у року од _______дана( не
дужи од 150 дана) од дана уредно примљеног рачуна.
Гарантни рок _________месеци од пуштања апарата у рад.
3. Пост-продајно сервисирање ________година.
4. Одзив на сервисне интервенције у гарантном року_______часа.
Рок важења понуде_____дана (минимум 60 дана).
ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________

 Понуђена цена обухвата све трошкове везане за реалализацију предметне набавке
 Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац спецификације
са структуром цене“.
 Цене исказати у динарима.
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО
ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 7. ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ СА MS-MS
ДЕТЕКТОРОМ
1. Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води
код Министарства финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д.
директора др Влатка Стевановић, као наручиоца и
2. _______________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
мат.бр._______________,ПИБ
______________
рачун
бр.
_________________ који се води код ____________________ банке, кога
заступа директор _________________________ као испоручиоца.
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:*
*попуњава понуђач – носилац посла

2.* Групу понуђача чине:
2.1._____________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.2._____________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.3._____________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа
__________________________________,
(име и презиме)
__________________________ ________________________________________ .
(функција) (навести скраћено пословно име из АПР-а)
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________
од * _______________ је саставни део овог уговора.
*попуњава понуђач – носилац посла

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то __________
__________________________________(навести у чему се састоји учествовање
подизвођача)
поверио подизвођачу ___________________________ПИБ ____________,
матични број
___________, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то __________
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__________________________________(навести у чему се састоји учествовање
подизвођача)
поверио подизвођачу __________________________ ПИБ _____________,
матични број
__________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је
сам извршио делове набавке поверене подизвођачима.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна
у вези набавке ГАСНОГ ХРОМАТОГРАФА СА MS-MS ДЕТЕКТОРОМ према
спецификацији из конкурсне документације и понуди испоручиоца бр. _________
од _______________ године.
Цена
Члан 2.
Укупна цена добара из члана 1. овог уговора, без пореза на додату
вредност
износи__________________динара(словима:________________________________
______________ динара
Порез на додату вредност износи __________ динара (словима:
_________________________
динара).
Укупна цена добара из члана 1. овог уговора, са порезом на додату вредност
износи________________динара(словима:__________________________________
_______ динара
*попуњава понуђач
Уговорена цена је непроменљива.
Финансијско обезбеђење
Члан 3.
Добављач се обавезује да преда Наручиоцу:
- у тренутку закључења уговора: безусловну, неопозиву, наплативу по првом
позиву бланко соло меницу,као обезбеђење за добро извршење посла, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења уговора.
Наручилац може уновчити дату меницу уколико Добављач једнострано
раскине уговор, не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором или не испоручи добра по закљученом уговору о јавној
набавци.
Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писани захтев врати
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од у року од 14 (четрнаест)
дана од дана истека њеног важења.
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Обавезе испоручиоца
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу у року од __________(не дужи од
60 дана) од дана закључења уговора о јавној набавци изврши испоруку, монтажу
и пуштање у рад апарата са техничким карактеристикама, описом и квалитетом
садржаним у конкурсној документацији, као и у понуди бр. __________ од
______________ године , која је саставни део овог уговора.
Испоручилац се обавезује да испоруку из става 1 овог члана изврши у
седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да уз испоруку апарата преда наручиоцу
гарантни лист и упутство за употребу преведено на српски језик.
Члан 5.
Овлашћени представници обе уговорне стране сачиниће записник о
извршеној испоруци предмета овог уговора одговарајућих техничких
карактеристика и квалитета.
Уколико наручилац буде имао примедби на испоруку у смислу квалитета и
техничких карактеристика у односу на дату понуду, испоручилац је дужан да у
року од 3 дана отклони недостатке по примедбама наручиоца.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да по испоруци апарата који је предмет уговора
а у року од _______дана (који не може бити дужи од 30 дана) од дана испоруке
апарата, изврши обуку запослених у трајању минимум десет радних дана или до
потпуног овладавања радом инструмента и пуштања у рад и изда доказ о
извршеној обуци на начин и у форми предвиђеној од стране произвођача опреме.
Члан 7.
Ако испоручилац не испоручује добра у складу са роковима одређеним
чланом 2. овог Уговора, дужан је да плати наручиоцу казну од 0,5% од уговорене
цене за сваки дан закашњења, а максимално 10% од уговорене цене.
Приликом исплате наручилац ће умањити износ на рачуну у случају
кашњења испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана
или упутити налог да му испоручилац уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном
ставу наручилац није обавезан да тражи сагласност испоручиоца али је дужан да
га писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
Члан 8.
Испоручилац даје гаранцију на испоручен апарат, односно њeгово
исправно функционисање и обезбеђује бесплатно сервисирање у року од
________( не мањи од 60 месеци) месеци од дана пуштања апарата у рад са
временом одзива од 24 часа од момента пријаве.
У гаранцијске обавезе улазе и све техничке провере опреме дефинисане
произвођачким спецификацијама уколико наступе околности у вези са
гаранцијом због којих је потребно спровести поменуте и сви трошкови редовне
замене резервних делова, ако буде потребно у гарантном року
Испоручилац гарантује наручиоцу да ће у случају квара на апарату квар
отклонити у року од 15 дана од дана пријаве квара, а ако то не учини да ће му у
року од 30 дана испоручити нови апарат.
Начин плаћања
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Члан 9.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање на сл. начин:
1. 90% од уговорене вредности након испоруке опреме, пратећег материјала
и спороведене обуке за рад на инструменту у складу са чл. 6. овог уговора.
2. 10% од уговорене вредности након потврде перформанси метода за
квантитативно одређивање пестицида из дате листе, за дате матриксе –
врсту хране и дефинисања калибрационих функција (успостављање
калибрационих кривих) за сваку дефинисану суспстанцу, према датој
листи, са комплетним транзицијама, а који не може бити дужи од пет
месеци од датума испоруке апарата.
Плаћање из става 1. тачка 1. ће се извршити у року од______ дана (не краћи
од 15 дана, а ни дужи од 90 дана), а плаћање из става1. тачка 2. у року од
_______дана( не дужи од 150 дана) од дана уредно примљеног рачуна
Обавезе наручиоца
Члан 10.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 7. овог
уговора.
Посебне одредбе
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 12.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 2 примерка за испоручиоца
и 4 примерка за наручиоца.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ВД ДИРЕКТОРА
др Влатка Стевановић
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке гасног хроматографа са ms-ms детектором бр.
ОП 29/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
______________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке материјал за лабораторијске опреме по
партијама: партија 7. гасни хроматограф са MS-MS детектором бр. ОП
29/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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