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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоци:
Институт за примену нуклеарне енергије-ИНЕП,Земун,Банатска 31б .
Интернет страница: www.inep.co.rs
ПИБ: 100011991
Матични број:07030088
2.Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са чланом 39.Закона о Јавним набавкама .
3.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 4/2018 су добра – набавка спектрофлуориметра.
Назив и ознака из ОРН: 38000000 – лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (сем наочара).
4.Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6 Eлектронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
8.Контакт
Лице за контакт: Mилојица Голубовић, бр.тел. 011/2617-255, fax: 011/2618-724

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Опис предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке број 4/2018 су добра – набавка спектрофлуориметра.
Предмет јавне набавке је ближе одређен у поглављу III – конкурсне докуменатције.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације
Oпрeмa кoja je прeдмeт oвe jaвнe нaбaвкe мoрa бити нoвa, фaбрички зaпaкoвaнa, нa висoкoм
нивoу квaлитeтa и сa прилoжeнoм oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм произвођача у прилoгу,
укључуjући упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe и гaрaнтни лист.
2.

1. Основне техничке карактеристике предмета јавне набаке (минимални технички захтеви
наручиоца које је потребно задовољити за прихватање понуде):
Редни
број

1
2
3
4
5

6
7

Карактеристика

Захтев

Технички подаци
(Навести тачне податке из
тех.документ. произвођача)

Кивета
Запремина до 1 mL
Реакциона запремина До 1 mL
Начин рада
Софтверски контролисано
уз одговарајући програм
Осетљивост (С/Н
Већи од 1000 (РМС)
однос)
Опсег
Минимум 200-700 nm,
ексцитационих
дифракциона решетка
таласних дужина
Опсег емисионих
Минимум 200-900 nm
таласних дужина
Брзина скенирања
Минимум 25000 nm/sek

8
9

Лампа
УПС са
стабилизатором
струје

Ксенонска лампа или ЛЕД
Потребно је да у понуди
буде укључен
стабилизатор напона.

10

Временски период за
обезбеђивање
резервних делова

11

Обавезан гарантни
рок
Брзина испоруке
Овлашћени сервис

Минимум 7 година након
престанка производње
последњег уређаја
понуђеног модела
Минимум 2 године

12
13

14
15

Брзина изласка на
терен (поправка)
Произвођач и земља
порекла

Највише до 30 дана
Сервисер са овлашћењем
(сертификатом) за дати
модел уређаја
Најдуже 24 сата

Датум:
______________

Потпис овлашћеног лица:
___________________________

Напомена: Овај образац понуђач је дужан да попуни и приложи уз понуду ( уз образац приложити и
тражену техничку документацију).

3.

Понуђена опрема мора испуњавати све захтеве наручиоца у погледу тражених техничких
карактеристика у супротном понуда понуђача ће бити неодговарајућа и неприхватљива.
Понуђа је дужан да уз своју понуду приложи Каталог, проспект или слично или извод из
каталога, проспекта или сличног из кога се виде техничке карактеристике понуђеног добра, тако
да се без сумње може доказати да понуђено добро испуњава тражене техничке захтеве.
Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених
техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да се
недвосмислено може закључити да је понуђени уређај у складу са траженом техничком
спецификацијом. Приложене техничке карактеристике понуђених добара (произвођачка документација
на српском језику или енглеском језику) чине саставни део понуде.
2. Место и рок испоруке
F-co лабораторија наручиоца (место рада) у Земуну, улица Банатска 31 б.
Испорука предметног добара извршиће се у уговореном року који не може бити дужи од 30 (тридесет)
дана од дана потписивања уговора. Понуђач је у обавези да приликом испоруке опреме достави и
оргиналну техничку документацију и одговарајућа упутства, која израђује произвођач.
3. Додатне услуге
Испоруку и инсталирање опреме од стране изабраног понуђача морају извршити његови запослени
који су обучени и који поседују сертификат за такве послове. Након инсталирања опреме понуђач је
дужан да изврши обуку запослених код наручиоца који раде на наведеној опреми и да тим
запосленим изда неопходни сертификат после завршене обуке, као доказ о оспособљености за рад на
таквој опреми.
4. Гаранција (гарантни рок)
Гарантни рок мора бити најмање 24 месеца oд тренутка инсталирања предметне опреме у супротном
понуда ће бити неприхватљива.
У услове гаранције треба да буду укључени резервни делови, рад сервисера, као и преузимање и
враћање уређаја на локацију корисника, уколико се оправка не може обавити на локацији наручиоца.
Понуђач/Добављач је дужан да по испоруци достави гаранцију за испоручена добра као и да на њој
упише дан од кога почиње тећи гарантни рок.
5. Рекламација (рок за отклањање кварова)
Понуђач је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица Наручиоца (ради
отклањања квара на уграђеном уређају у току гарантног рока), у року од 24 сата, те да изврши
отклањање квара у року који не може бити дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. Рок за
поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана констатације квара уколико
поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, који сервис нема на лагеру те га је
потребно увести. Уколико поправка не буде извршена, Добављач је обавезан да испоручи ново добро у
накнадном року од 30 дана од дана истека рока за поправку предметног добра.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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 утврђене чланом 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(Члан
75.тачка 1.ЗЈН).
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
(Члан 75.тачка 2.ЗЈН).
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 (Члaн 75.тачка
3.ЗЈН).
4) да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола законом прописана (Члан 75.тачка 5.ЗЈН).
Поред напред наведених услова, 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 гарантује да му није
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде.
Поред обавезних услова, понуђач мора испунити и додатне услове у складу са чланом 76.
ЗЈН , и то:
а) да располаже довољним финансијским капацитетом и то:
1) да за претходну обрачунску годину није био у блокади рачуна;
б) да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
1) да пре достављања понуде има намање два запослена која су оспособљена за извршавање
послова који су предмет јавне набавке.
2) да има обезбеђен овлашћени сервис на територији Р. Србије, односно запосленог сервисера са
сертификатом за дати модел уређаја
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, дужан је да за
подизвођаче достави доказ (попуњен образац Изјаве) о испуњавању обавезних услова из члана 75.
став 1. тач. 1) до 3) Закона и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) 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. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
На основу члана 77. став 4. ЗЈН понуђач као доказ о испуњености свих (обавезних и додатних)
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, осим услова из члана 75. став 1. тачка
5.ЗЈН, доставља посебну Изјаву чији је образац дат у конкурсној документацији, којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све
прописане (обавезне и додатне) услове за учешће у поступку јавне набавке.
Као доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5.ЗЈН понуђач је дужан да достави
фотокопију важеће дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке и то у
случају ако је то посебним законом прописано.
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V. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају
уз понуду морају бити на српском језику. Изузетно каталози, подносно спецификације
произвођача о техничким карактеристикама хемијских производа могу бити достављени и на
енглеском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
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, адресу понуђача и број телефона.
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:
Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП- Земун, Банатска 31б
Са назнаком на предњој страни коверте:
“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 4/2018
( на полеђини коверте уписати назив и адресу понуђача и лице за контакт).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.12.2018.
године, до 13.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђач предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
-Попуњен, потписан и оверен печатом образац о техничким карактеристикама уређаја
(табеларни образац се налази у поглављу III конкурсне докуменатције,
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде (поглавље VI конкурсне документације)
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора (поглавње VII конкурсне документације)
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о испуњавању прописаних обавезних и
додатних услова у поступку јавне набавке (поглавње VIII конкурсне документације)
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- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о достављању менице са овлашћењем,
(поглавље IX конкурсне документације)
-Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди (поглавње XI
конкурсне документације)
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
(поглавње XII конкурсне документације)
У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуда мора да садржи све податке и
доказе у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и
мора бити достављен уз понуду.
3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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 Наручиоца са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – “спектрофлуориметра”, ЈН бр. 4/2018- НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – “спектрофлуориметра”,, ЈН бр. 4/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – “спектрофлуориметра”,, ЈН бр. 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – “спектрофлуориметра”,, ЈН бр. 4/2018 - 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.
5. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач 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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда)
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
која садржи податке из члана 81. став 4. 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,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може
поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши у слкладу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119 / 12 и 68 / 15).
Плаћање се изврши најраније у року од 45 дана, по испоруци добара и добијању потписане и оверене
фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуда Понуђача који понуди авансно плаћање ће бити
одбијена као непрхватљива.
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8.2. Захтеви у погледу начинa, рокa и местa испоруке добара
Рок испоруке добара: не дужи од 30 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке добара: Институт за примену нуклеарне енергије-ИНЕП,Земун,Банатска 31б .
8.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за испоручено добро не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје опреме.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 не може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, и треба да обухвати све трошкове
који се односе на предметну јавну набавку, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
У цену је урачунато: укупна цена предмета јавне набавке и испорука на адресу наручиоца.
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.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора
достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењем на износ 10% укупне вредности уговора са урачунатим ПДВ-ом и да иста има важност
трајања 10 дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене
печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок.

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, Београд,
Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs .
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд,
Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs .
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs .
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.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде ,на
адресу: Институт за примену нуклеарне енргије ИНЕП, Земун,Банатска 31б, путем ФАКСА на
бр.011 2618 724 или електронскоим путем најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Приликом тражења додатних информација или појашњења из предходног става
заинтресовано лице може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији.
Одговор на додатне информације и објашњења које је затражило заинтересовано лице Наручилац
је дужан у року од 3 /три/ дана објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
Питања у вези са информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 4/2018
“спектрофлуориметар”,.
Комуникација наручиоца и понуђача у вези са додатним информацијама, појашњењима и
одговорима , врши се наначин одређен чланом 20.ЗЈН.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију од 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши
исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ КАО МОГУЋНОСТ ОДБИЈАЊА ПОНУДЕ
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказе прописан ечланом 82.став 3.ЗЈН, да је
понуђач у предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, учинио
недозвољене радње прописане чланом 82.став 1. и 2.ЗЈН
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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“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, предност ће имати
понуда са повољнијим роком испоруке.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да му није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде.
19. 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
УПУСТВОМ ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,односно свако
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона..
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом, на адресу наручиоца. 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 објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за
подношење понуда , сматра ће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручица у поступку јавне набавке у
складу са одредабама чл. 150.Закона.
11.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење 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 у износу
60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда такса се уплаћује у износу
120.000,00 динара.

од
97
се
од

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће биће достављен понуђачу којем је додељен уговор најкасније у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права .
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако садржи
неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.
Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву.
Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на
основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и
конкурсне документације.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове и захтеве из техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не ограничава,
нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности конкретне јавне набавке.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _______2018. године за јавну набавку спектрофлуориметра ЈНMB
број 4/2018.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони
број понуђача (ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА
(e-mail):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО 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)

2)

3)

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

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

1)

2)

3)

4)

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

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

Ред.
Бр.
1
1.

Назив

ј/м

2
Спектрофлуориметар

3

Цена без
ПДВ-а
4

Произвођач

ПДВ

Укупна цена
са ПДВ-ом

5

6

7

1

- Гарантни рок: _________
(минимум 24 месеца)
- Рок и начин плаћања: плаћање се врши у року од ______дана, по испоруци опреме и добијању
потписане и оверене фактуре (најдуже до 45 дана по испоруци опреме и достављања фактуре)
- Начин и рок испоруке: F-co магацин наручиоца у року од _____ дана од дана закључења уговор,
(не може бити дужи од 30 дана)
- Рок важења понуде_________дана од дана отварања понуде (минимално 30 дана).

У
Дана:

МП.

Потпис овлашћеног лица

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме одговорно лице
потврђује тачност података који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
( ЧИТКО ПОПУНИТИ ОЗНАЧЕНА МЕСТА , СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ,
ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИНЕП
Земун, Банатска 31б,
који заступа: директор Института др Олгица Недић
(у даљем тексту: купац)
рачун наручиоца: 340-13505-58 ЕРСТЕ БАНК ад. Нови Сад
матични број: 07030088
ПИБ: 100011991
и
2._______________________________________________
са седиштем у __________________, улица и бр._______________________________
ПИБ: ___________ Матични број: ______________
Број рачуна: ______________________ Назив банке____________________________
кога заступа директор ______________________________________
(у даљем тексту Продавац)
Основ за закључење уговора:
Спроведен поступак набавке добара (спектрофлуориметра) ЈНМВ бр.4/2018
Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ______2018.г.
Понуда изабраног понуђача-продавца број:
__________ од ______2018.г
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка (купопродаја) једног спектрофлуориметра на основу
спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр 4/2018 у складу са условима датим
у понуди Продавца бр_________од _______2018.године и приложеном техничком
документацијом, која је саставни део овог уговора.
Део уговорне обавезе за предметну набавку понуђач ће делимично поверити подизвођачу
____________________________________________________________________________
(навести назив подизвођача и део предмета набавке коју ће извршити подизвођач).
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ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.
Укупна цена за набавку добара из члана 1. овог уговора (са урачунатим транспортним и
свим осталим трошковима), износи ______________ динара , без обрачунатог ПДВ-а.
Укупна Цена добара из става 1.овг члана са обрачунатим ПДВ-ом износи______________
динара.
Цена је фиксна и не може се мењати без обзира на евентуалне промене цена на тржишту
почев од закључења па све до испуњења овог уговора.
Члан 3.
Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати Продавцу на текући
рачун број ____________________ код _______________________ банке.
Плаћање се врши у року од ______ (до 45 дана), од дана испоруке добара односно од
дана достављања уредно потписане и оверене фактуре.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Продавац се обавезује да испоручи предметно добро према прописаном квалитету и
техничким карактеристикама који су одређени у захтеву Купца и према условима из дате
Понуде Продавца у складу са конкурсном документацијом, у супротном сагласан је да
Купцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.
Испоруком се сматра инсталација, пуштање у рад и обука запослених код Купца у складу
Понудом и Техничком спецификацијом које су саставни део уговора.
Место испоруке добара је у просторијама Института за примену нуклеарне енргије ИНЕП,
Земун,Банатска 31б.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ, ОБУКА, РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА
Члан 5.
Продавац је одговоран за квалитет и квантитет испорученог добра, сагласно стандардима
који важе за наведена добра.
Добрo мора бити упаковано у оргиналној амбалажи произвођача на начин који је прописан
за ову врсту добара и на тај начин обезбеђено од делимичног или потпуног оштећења при
утовару, транспорту, и испоруци.
Квантитативни и квалитативни пријем добра врши одговорно лице које одреди Купац
приликом испоруке од стране Продавца. О извршеној испоруци добра из предмета
Уговора продавац и купац ће сачинити записник који ће уједно бити и записник о
квалитативном и квантитативном пријему.
За све уочене недостатке на испорученом добру Купац ће писану рекламацију доставити
18.

Продавцу по могућности одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана
од уоченог недостатка. Продавац ће у поменутом случају поступити на начин прописан у
члану 6. овог уговра.
Продавац се обавезује да након испоруке предметне опреме у року од 7 дана од дана
инсталирања исте организује обуку за коришћење наведене опреме за оне запослене које
одреди Купац.
Члан 6
Продавац гарантује купцу за квалитет и функционалну исправност уговореног добра у
гарантном року од ___ ( ___________________ ) месеци, ( гарантни рок не може бити
краћи од 24 месеца) од дана потписаног Записника о квалитативном и квантитативном
пријему опреме од стране обе уговорене стране.
Рок одзива Продавца ради отклањања недостатака у гарантном року износи 24 сата за
дефектажу квара, а по дефектажи квара Продавац је дужан да да изјаву о процењеном
року трајања поправке, који не може бити дужи од 3 дана од дана дефектаже квара, осим у
изузетним случајевима када је потребно набавити резервне делове веће вредности.
Продавац је дужан да обезбеди резервне делове у постгарантном року од минимум 7
(седам) година од дана престанка производње последњег уређаја понуђеног модела.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7
Продавац се обавезује да Купцу на дан потписивања уговора достави меницу и менично
овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора са ПДВ-ом и
роком важности 10 дана дуже од дана потписивања записника о квалитативном и
квантитативном пријему добра која мора бити неопозива, безусловна платива на први
позив без приговора а у корист Купца.
Члан 8.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог Уговора решавају
споразумно, с тим да за решавање евентуалних спорова, који не буду решени мирним
путем, уговарају надлежност Привреднoг суда у Београду.
Члан 10.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима
односно не могу на било који начин бити коришћења као средство обезбеђења према
трећим лицима.
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Члан 11.
Измене и допуне овог уговора важе само ако се дају у писменој форми и уз обостарну
сагласност уговорнох страна.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговорне обавезе.
О својој намери да раскине уговор , уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу страну, а уговор ће се сматрати раскинутим у року од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења
Члан 13.
Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава
по 2 (два) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________

Др Олгица Недић
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VIII. ОБРРАЗАЦ И З Ј А В Е
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JAВНЕ НАБАВКЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
____________________________________ у потпуности испуњава обавезне и додатне
услове прописане конкурсном документацијом наручиоца за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 4/2018-набавка спектрофлуориметра, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;
да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом и то:
1) да за претходну обрачунску године није био у блокади рачуна;
да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
1) да има намање два запослена која су оспособљена за извршавање послова
који су предмет јавне набавке.
2) да има обезбеђен овлашћени сервис за на територији Републике Србије, односно
запосленог сервисера са сертификатом за дати модел уређаја

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана
и од стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом ( у наведеним случајевима образац изјаве копирати по
потреби)
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IX.OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Под кривичном и материјалном одговорношћу, овим неопозиво изјављујемо да ћемо,
уколико нам буде додељен уговор о јавној набавци мале вредности број 4/2018, у року
назначеном у Моделу уговора,
на име средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла доставити Наручиоцу:
Бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са
картоном депонованих потписа и оверену печатом, са меничним овлашћењем и
доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 30 (тридесет) дана дуже од дана
извршења свих уговорних обавеза.

Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који
одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на
додату вредност, што номинално износи _________________ динара.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

__________________

Напомене:
У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника
заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери ову изјаву уколико
споразумом није дефинисано који понуђач ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења.
У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора
да потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно
добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Изјаву потписати
и
оверити
печатом
понуђача.
Није
дозвољено
мењати/условљавати наводе из изјаве. У супротном, понуда је неприхватљива.
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X OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗНЈ понуђач

____________________________,

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку
ЈНМВ бр.4/2018, како следи у табели:
ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
ВРСТА ТРОШКОВА
(у РСД)
1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
М.П.
Потпис овлашћеног лица

____________________________
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XI 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 Спектрофлуориметра ЈНМВ бр 4/2018, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Овлашћено лице
М.П.

__________________

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 а 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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
3) Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке спектрофлуориметра ЈНМВ бр. 4/2018, поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности
која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

Овлашћено лице
М.П.

__________________

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

25.

