Универзитет у Новом Саду

НАУЧНИ ИНСТИТУТ
ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
У НОВOМ САДУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара –хемикалије обликоване по партијама
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Број јавне набавке: 27 - 1/2018

Нови Сад, јануар 2018.године

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija
telefoni: +381(0)21 485 3744, fax: +381(0)21 450 725

www.fins.uns.ac.rs, fins@fins.uns.ac.rs

На основу члана 31. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Правилника о начину обављања послова јавне набавке у Научном институту
за прехрамбене технологије и на основу одлуке директора Научног Института
за прехрамбене технологије број 27-1/2018-1 од 15.01.2018. године
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара – набавка хемикалија обликована по
партијама, у отвореном поступку
број 27 - 1/2018
Конкурсна документација садржи:
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке
III Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и члана 76 Закона
и Упутство како се доказује испуњеност тих услова
IV Упутство понуђачима како да сачине понуду
V Образац понуде
VI Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и конкурсне
документације
VII Модел уговора и Прилог 1
VIII Изјава о непостојању сукоба интереса између понуђача и представника
наручиоца
IX Изјава о независној понуди
X Образац трошкове припреме понуде
XI Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим
уговорима
XII Образац изјаве за технички капацитет
XIII Образац изјаве за кадровски капацитет
XIV Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу
Назив Наручиоца: Научни институт за прехрамбене технологије у Новом
Саду
Адреса: Нови Сад, Булевар цара Лазара 1
Интернет страница: www.fins.uns.ac.rs
ПИБ: 104743019
Матични број: 08865485
Текући рачун: 840-156743-58 Управа за трезор – филијала Нови Сад
Особа за контакт: Зденка Марковић, службеник за јавне набавке, е-mail:
zdenka.markovic@fins.uns.ac.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра – хемикалије обликоване по партијама
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са
Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
4. Рок и начин подношења понуда
Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације
подносе се непосредно или путем поште на адресу: Научни институт за
прехрамбене технологије у Новом Саду, Нови Сад, Булевар цара Лазара 1
са назнаком „Понуда за јавну набавку – хемикалије обликована по
партијама 27 - 1/2018 - не отварај“.
Рок за достављање понуда је 19.02.2018.године до 11:30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца у року одређеном за подношење понуда. Ако последњи дан за
давање понуда пада у нерадни дан, рок за давање понуда се помера за
први наредни радни дан у исто време.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити време њеног
пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена
непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до кога се могу
подносити понуде, сматраће се неблаговременом.
Наручилац
ће,
након
окончања
поступка
отварања
понуда,
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је
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дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом
и на полеђини коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон
и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Понуда се доставља на преузетом обрасцу понуде, мора бити јасна и
недвосмислена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Пожељно је да сви документи, достављени уз понуду буду
повезани траком 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 може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 19.02.2018. године у 12:00
часова, у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар цара Лазара 1, I
спрат, соба 122.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица.
Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну
набавку предају оверено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
О отварању понуда Комисија води записник, који потписују чланови
комисије и присутни представници понуђача, који преузимају примерак
записника. Понуђачима који нису учествовали у поступку Записник ће
бити достављен у року од 3 дана од дана отварања понуда.
6. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о избору најповољније
понуде
Одлуку о додели уговора и сачињавање Извештаја о стручној оцени понуда
Наручилац ће извршити у оквирном року до 10 дана од дана отварања
понуда.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке: Хемикалије обликоване по партијама
Назив и ознака из општег речника набавке:
Партијe 1, 2 и 4 - 24300000 основне неорганске и органске хемикалије
Партија 3, 5 и 6 - 24900000 фини и разни хемијски произвoди
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава услове прописане чланом 75. ЗЈН и конкурсном документацијом, и
то:
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Услов: 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) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов: 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;
5)Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом;
a) Стављање у промет хемикалија у складу са прописима РС–доказује се
дозволом за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија,
издатом од стране јединица локалне самоуправе или агенције за хемикалије,
б) Преузимање хемијског и амбалажног отпада-доказује се решењем
надлежног Министарства о издавању интегралне дозволе за сакупљање и
транспорт опасног и неопасног отпада на територији Републике Србије, за
следећи индексни број 150110* или да постоје важећи уговор са овлашћеним
кућама за преузимање хемијског и амбалажног отпада.
Уколико након пондерисања понуда два или више понуђача буду имали исти
број пондера, приоритет ће се дати понуђачу који поред наведеног услова у
оквиру своје далатности поседује и решење о интегралној дозволи за
индексни број 160506*.
Напомена: алинеја 5 а) и б) односи се на партије 1, 2 и 3“

6)Услов: Да располаже неопходним финансијским и техничким капацитетом,
односно:
да је понуђач остварио минимум 7.000.000,00 динара (без ПДВ-а)
прихода од добара и услуга за последње две обрачунске године, и да му
рачун и истом преиоду није био у блокади.
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да је понуђач у последње две године рачунајући од дана објављивања
јавног позива за ову јавну набавку, продао и испоручио добра која су
предмет понуде, у укупној вредности од најмање 3.500.000,00 динара
(без ПДВ-а).
да је сертификован за систем менаџмента „ISO 9001“.
располаже довољним техничким и кадровским капацитетом неопходним
за извршење Уговора о јавној набавци, што подразумева следеће:
Технички капацитет:
да поседује најмање 3 (три) доставних возила (у власништву понуђача
или по основу лизинга).
Да поседује минимум 1 АДР возило (у власништву понуђача или по
основу лизинга)
7) Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом што
подразумева:
да има најмање 5 запослених на неодређено време
најмање један саветник за хемикалије и то:
а) саветник за хемикалије запослен код понуђача-доказује се уверењем
о положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од овлашћене
институције, и радном књижицом или
б) понуђач има уговор са саветником за хемикалије –доказује се
уверењем о положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од
овлашћене институције, и уговором о пословно-техничкој сарадњи
2. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из
регистра надлежног Привредног суда (за правно лице), односно Извода из
одговарајућег регистра (за предузетника);
2) Уверење из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, и уверење из казнене евиденције Посебног
одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду (за правно
лице) и уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника да није осуђиван за неко од наведених
кривичних дела, (ако их има више за сваког од њих), а ако понуду подноси
предузетник - Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе;
3) Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности, а за предузетника - потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције
за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
4) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
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НАПОМЕНА: Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача АПР довољно је
само да достави Решење, односно Извод из Регистра понуђача.
5) Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
6) Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2015
и 2016 годину (уколико је Понуђач у обавези да врши ревизију);
извештај о бонитету (БОН ЈН), издат од стране Агенције за привредне
регистре; потврда о ликвидности за последњу обрачунску године
(1.1.2016. –31.12.2016.), издата од стране Народне банке Србије;
фотокопије примерака уговора из III, 1, тачка 6. алинеја 2 и потврде
потписане и издате од наручиоца односно купца, којом доказује да су
уговорене количине по предметним уговорима и испоручене
фотокопију сертификата за систем менаџмента ISO 9001.
Технички капацитет:
фоткопијом саобраћајних дозвола возила (код коришћења по основу
лизинга доставити и уговор о лизингу);
7) Изјаве понуђача да има у радном односу 5 запослених на неодређено
време и фотокопије М-А образаца;
Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда.
Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у
неовереним копијама.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења
понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет
страницама надлежног органа надлежних органа и да наведе који су то
докази.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео
у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду, када се доказ доставља у изворном електронском
облику.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, 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.
Уколико понуђач не достави све напред наведене доказе, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да у складу са
чланом 80. ЗЈН за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко
подизвођача, на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном
документацијом, док остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.
У складу са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и да достави
доказе о испуњености тих услова, док остале услове испуњавају заједно.
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IV

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке
прописане ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. У супротном,
понуда се одбија.
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику, као и прилози који се
достављају уз понуду.
2. Обавезна садржина понуде
Понуда мора да садржи:
- Образац понуде, са свим прилозима који чине саставни део понуде попуњен, потписан и печатом оверен;
- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН,
наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова;
НАПОМЕНА: Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача АПР довољно је
само да достави Решење, односно Извод из Регистра понуђача не старији од 2
месеца пре отварања понуда.
- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, попуњен,
потписан и печатом оверен;
- Модел уговора, попуњен у складу са понудом, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о непостојању сукоба интереса, попуњен, потписан и
печатом оверен;
- Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац трошкова припреме понуде, попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве за технички капацитет, фотокопија саобраћајних дозвола
возила;
- Образац изјаве за кадровски капацитет и фотокопије М-А образаца;
- Образац изјаве о поштовању обавеза о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине, попуњен, потписан и печатом
оверен.
3. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Обрасци дати у конкурсној документацији, морају бити исправно попуњени,
потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености
услова из конкурсне документације.
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.
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе
понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- образац понуде,
- образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН,
- модел уговора,
- образац техничке спецификације,
- образац изјаве о непостојању сукоба интереса,
- образац трошкова припреме понуде,
- образац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне
средине,
- образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим
уговорима и
- обрасце изјава о непходном кадровском и техничком капацитету.
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за
подношење понуде, које је потписано и оверено од свих понуђача из Групе
понуђача. Овлашћење се доставља уз понуду. Сваки понуђач из групе
понуђача попуњава, потписује и печатом оверава образац Подаци о понуђачу
који је учесник у заједничкој понуди. Овлашћени представник понуђача
попуњава, потписује и печатом оверава, образац Подаци о понуђачу.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач
попуњавају, потписују и печатом оверавају Образац Подаци о подизвођачу.
4. Понуда са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда. У понуди, понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално или са подизвођачем или
као заједничку понуду.
6. Подизвођач
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде који је дат у конкурсној документацији наведе опште
податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности
јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача,
- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач 1) до 4) Закона на начин предвиђен у конкурсној
документацији.
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.
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке,
без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну
штету. У овом случају Наручилац ће обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди,
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде који је дат у
конкурсној документацији морају се навести општи подаци о сваком учеснику
из групе понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача морају се доставити доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона на
начин предвиђен у конкурсној документацији.
У случају подношења заједничке понуде, обрасци из конкурсне документације
потписују се и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном
документацијом под тачком 3. Упутства понуђачима како да сачине понуду.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Група понуђача дужна је да уз понуду достави и споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
који обавезно садржи податке о:
1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)понуђачу који ће издати рачун;
5)рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8. Цена, структура цене, валута и начин на који мора да буде наведена
и изражена цена у понуди
Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора
бити исказана у динарима.
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу
понуде и Обрасцу техничке спецификације. Понуђач
треба да упише
појединачну цену без урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у динарима без
урачунатог ПДВ-а. ПДВ се исказује одвојено. Понуђач такође уписује и
укупну цену са урачунатим ПДВ-ом. Цене су фиксне и не могу се мењати за
време важења уговора.
Цена подразумева превоз добара возилима понуђача до ФЦО Научни институт
за прехрамбене технологије у Новом Саду.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92.ЗЈН.
9. Начин означавања поверљивих података
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица,
понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама,
односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу
садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен
црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
поменути начин.
10. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику електронским путем и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице може упутити електронским путем на адресу:
fins@fins.uns.ac.rs
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
11. Измене и допуне конкурсне документације
Ако Наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или
допуни конкурсну документацију о извршеним изменама и допунама ће
благовремено обавестити све понуђаче који су примили конкурсну
документацију.
Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на
интернет страни Наручиоца.
12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно
његовог подизвођача
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – хемикалије
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Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача.
Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
13. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим
уговорима
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне две године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
претходне две године.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету
за који је понуђач добио негативну референцу.
13а. Средство обезбеђења за добро извршење посла
Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница
са одговарајућим меничним овлашћењем, доказом о регистрацији овлашћења
и доказом о регистрацији менице и копијом картона депонованих потписа.
Понуђач са којим буде потписан уговор о предметној јавној набавци
(добављач), обавезан је да, у уговореном року, као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу,
потписану од стране овлашћеног лица понуђача
у складу са картоном
депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији овлашћења,
4. доказ о регистрацији менице,
5. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од
стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15
дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење
посла.
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Средство обезбеђења за добро извршење посла (члан 7. Модела
уговора) траје 10 (десет) дана дуже од истека рока трајања уговора и
извршења предметних услуга.
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.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на
снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са
следећим најбоље рангираним понуђачем.
Напомена: Менично овлашћење (Прилог 1) које се налази иза Модела
уговора попуњава изабрани Понуђач приликом закључења уговора.
14. Критеријум за оцену понуда
Одлука о избору најповољније понуде о јавној набавци услуга донеће се
применом критеријума „економски најповољније понуде“.
Елементи критеријума на основу којих ће се извршити рангирање понуда су:
1. Понуђена цена (Ц).....................................................60 пондера
2. Квалитет (К)..............................................................25 пондера (*)
3. Рок испоруке (РИ).....................................................15 пондера
(*) квалитет max 25поена - a) произвођач JT BAKER, MERK, SIGMA, FLUKA, ALFA AESAR,LGC
PROMOCHEM, LACH-NER, Carlo Erba, VWR, PANREACK, FISHER, ACROS, MACRON, POCH
б) остали произвођачи – 10 поена

начин оцењивања
Приспеле понуде понуђача које су прихватљиве, рангираће се на основу
елемената критеријума и пондера одређених за те елементе и најповољнија је
она понуда која има највећи збир пондера.
Укупна вредност пондерских поена (У) израчунава се по формули:
У = Ц + K + РИ
Приликом вредновања критеријуми ће се примењивати на следећи
начин:
1. Понуђена цена (Ц) се рачуна применом формуле: (максимално 60
пондера):
најнижа понуђена цена
цена понуђача чија се понуда вреднује

x 60

2. Вредновање квалитета (К) се рачуна применом формуле: (максимално
25 пондера):
понуђен квалитет хемикалије
максималан квалитет

x 25
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3. Рок испоруке (РИ) се рачуна применом формуле: (максимално 5
пондера)
__најкраћи понуђени рок__
понуђени рок

x 15

Израчунавање пондера за сваки критеријум и укупан број освојених пондера
вршиће се са тачношћу 2 (две) децимале – стоти део пондера.
Укупан број пондера се израчунава сабирањем освојених пондера по
критеријумима.
У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће
имати понуђач који је понудио нижу цену, па краћи рок.
15. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.
16. Рок у коме ће изабрани понуђач бити позван да закључи уговор
Понуђач ће бити позван да у року од 8 дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона, приступи закључењу уговора.
Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише уговор у року од 5 дана од
када му је достављен на потпис, и не врати га наручиоцу, сматраће се да је
одустао од уговора, а Наручилац ће уговор закључити са првим следећим
понуђачем који иманајвећи збир пондера.
17. Разлози због којих понуда може бити одбијена
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и
неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) ЗЈН.
Наручилац ће одбити понуду и ако:
-понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
-понуђач не достави тражено средство обезбеђења;
-је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
-понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
18. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице.
Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може
да поднесе пословно удружење.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева
из члана 149. став 3. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, (27 - 1/2018) сврха:
Републичка административна такса ЈН ОП број 63-01/2013, корисник: Буџет
Републике Србије).
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку
јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако
Републичка комисија за заштиту права на предлог Наручиоца не одлучи
другачије.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1.ПОНУДА
За јавну набавку добара – хемикалије, 27 - 1/2018, за коју је позив за
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 16.01.2018.
године и на интернет страници Наручиоца

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:

Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самостално

б) заједничка понуда
(навести називе понуђача
учесника у заједничкој понуди)

Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача______________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу______
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач____________
________________________________________________________
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2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: ___________________________________
Адреса понуђача: ___________________________________
Лице за контакт: _________________________________
е-маил: ___________________________
Телефон: ______________________
Порески број понуђача (ПИБ):

___________________

Матични број понуђача: ______________________
Шифра делатности: __________
Број рачуна: ___________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________

Датум:

М.П.

Понуђач
___________________
(потпис одговорног лица)
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2.1.ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:

_______________________________________

Адреса подизвођача: _______________________________________
Лице за контакт:
е-маил:

_______________________________________

_______________________________________

Телефон: _______________________________________
Порески број подизвођача (ПИБ):______________________________
Матични број подизвођача: ________________________________
Шифра делатности:_______________________________
Број рачуна:_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора:___________________________

Датум

М.П.

Понуђач
_____________________
(потпис одговорног лица)

М.П.

Подизвођач
_______________________
(потпис одговорног лица)

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем. У колико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај
образац копирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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2.2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:_______________________________________
Адреса понуђача: _______________________________________
Лице за контакт: ______________________________________
е-маил: _______________________________________
Телефон:_______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):___________________________
Матични број понуђача:______________________________
Шифра делатности:____________________________
Број рачуна:_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: ___________________________

Датум

М.П.

Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Понуђач: ............................................................................................
2.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и спецификација

Opis dobra

količina

jedinica
mere

Proizvođač

Jed.cena
bez PDV-a

Ukupna
cena bez
PDV-a

PARTIJA 1 2430 0000
1

Aceton , p.a.

30 l

2

aceton HPLC

5 l

3

acetonitril (metil cijanid)
HPLC

77,5 l

4

amonijum hidroksid , p.a.

5

azotna kiselina p.a.

6 l

6

azotna kiselina za AAS

1 l

7

dietil-etar p.a.

8

etanol (etil alkohol) p.a.

9

hloroform p.a.

36 l

10

hlorovodonična kiselina
p.a.

55 l

11

hlorovodonična kiselina za
AAS

12

hrom-sumporna kiselina

min 25 do 30%

2 l

20 l
150 l

1 l
23 l

J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Zorka farma ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
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ekvivalent

Ponuđena cena partije 1

Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
50 l
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
50 l
VWR , Panreack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
27,5 l
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
l
2,5
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
1 l
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
ukupno dinara bez PDV-a

Rok isporuke

dana

13

metanol p.a.

66 l

14

petro-letar

15

sumporna kiselina p.a.

16

metanol HPLC

17

n-heksan HPLC

18

metanol GC čistoće

40-70oC

Opis dobra

količina

jedinica
mere

Proizvođač

Jed.cena
bez PDV-a

Ukupna
cena bez
PDV-a

PARTIJA 2 2430 0000
19

amonijum monovanadat,

20

amonijum nitrat, p.a.

21

bakar (II) sulfat 5-hidrat,

22

bakar(II)- nitrat 3-hidrat,

23

borna kiselina, p.a.

24

brom-timol-plavo p.a.
pH = 6,0-7,6

25

cezijum-hlorid, čistoća veća

p.a.

p.a.

p.a.

100 g

500 g

3 kg

250 g

3 kg

10 g
500 g

Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – хемикалије

22

od 98%

26

cink-acetat 2-hidrat, p.a.

27

D (+)-saharoza, p.a.

3 kg

28

EDTA Komplekson III, 0,1
N

2 l

29

Fenolftalein, p.a.
8,0-10,0

30

Jod, p.a.

100 g

31

kalcijum hidroksid, p.a.

500 g

32

kalijum sulfat, p.a.

33

kalijum heksacijanoferat
(II) 3-hidrat, p.a.

34

kalijum hidroksid, p.a.

1 kg

35

kalijum jodid, p.a.

4 kg

36

kvarcni pesak, p.a.

6 kg

37

lantan-nitrat 6-hidrat, p.a.

38

L-hidroksiprolin, p .a.

39

magnezijum nitrat 6
hidrat, p.a.

3 kg

40

Mureksid, p.a.

5 g

pH =

500 g

50 g

12 kg

1000 g

500 g

10 g

VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
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41

n-amil alcohol, p.a.

1000 ml

42

natrijum acetat
(anhidrovani), p.a.

1000 g

43

natrijum hidroksid, p.a.

44

natrijum hlorid, p.a.

5 kg

45

natrijum karbonat
bezvodni, p.a.

2 kg

46

natrijum sulfat , p.a.

2 kg

47

natrijum-acetat 3-hidrat,

48

n-butanol, p.a.

49

n-heptan za GC, Capilary

50

olovo (II) oksid, p.a.

51

olovo (II)-acetat 3-hidrat,

52

ortofosforna kiselina, p.a.

1 l

53

Parafinsko ulje, CAS broj
8012-95-1

2 l

54

perhlorna kiselina, p.a.

1 l

55

pufer rastvor pH = 6, pH =

p.a.

GC, 98,5%

p.a.

o

6,0 ± 0,02 (20 C)

80 kg

3 kg

1 l

5 l

1 kg

3 kg

1 l

VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Centrohem ili
akevivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
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ekvivalent
silika gel (plavi kameleon),
56
p.a.

6 kg

57

sirćetna kiselina
(glacijalna), p.a.

58

Skrob, p.a.

59

Toluene, p.a.

1 l

60

vodonik peroksid min 30
%, for analysis

1 l

61

volumetrijski rastvor 0,1 N
joda - ampula

2 kom

62

volumetrijski rastvor 0,1 N
Na-tiosulfat - ampula

10 kom

63

volumetrijski rastvor 0,1 N
srebro nitrata - ampula

3 kom

64

Mravlja kiselina, p.a.

1 l

65

pufer rastvor pH = 4

2 l

66

pufer rastvor pH = 7

2 l

67

N-1-naftiletilendiamin
dihlorid, p.a.

25 g

68

amonijum gvožđe (II)
sulfat 6-hidrat, p.a.

500 g

69

amonijum heptamolibdat
4-hidrat, p.a.

100 g

70

amonijum hlorid, p.a.

500 g

8 l

250 g

Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
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71

barijum hlorid 2-hidrat,

72

Bromfenol plavo, p,a.

73

cink sulfat 7-hidrat, p.a.

500 g

74

dijatomejska zemlja

500 g

75

dinatrijum hidrogen
ortofosfat 12-hidrat, p.a.

500 g

76

dinatrijum hidrogen
ortofosfat 2-hidrat p.a.

500 g

77

eriohromcrno T

78

hloramin T 3-hidrat, p.a.

79

Kalcein, p.a.

80

kalcijum hlorid, p.a.

81

kalijum dihidrogen
ortofosfat, p.a.

82

kalijum jodatm, p.a.

83

kalijum oksalat 1-hidrat,

84

kalijum sorbat, p.a.

85

limunska kiselina 1-hidrat,

p.a.

p.a.

500 g

10 g

10 g

250 g

5 g

500 g

2 kg

100 g

200 g

250 g
5 kg

VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
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p.a.

86

natrijum nitrit, p.a.

87

trihlor-sirćetna kiselina,

88

aktivni ugalj

89

benzoeva kiselina, p.a.

90

brom-krezol-zeleno
pH = 3,8-5,4

91

dinatrijum tetraborat 10hidrat, p.a.

92

2-propanol, p.a.

10 l

93

Dihlor-metan HPLC

2,5 l

94

Benzen, p.a.

3 l

95

Etilacetat, p.a.

3 l

96

Betain

1 kg

97

vinska kiselina, p.a.

100 g

Mlečna kiselina, 80-85%

250 ml

Titanijum dioksid
TiO2 pure

500 g

p.a.

100 g

1 kg

1 kg

500 g

10 g

500 g

98

99
100

Kalijum natrijum tartarat-

1 kg

VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
J.T.Baker (Avantor);
Merck, Pan reack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
VWR , Panreack ili
ekvivalent
Lach ner; Carlo Erba;
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4-hidrat p.a.
Ponuđena cena partija 2

VWR , Panreack ili
ekvivalent
ukupno dinara bez PDV-a

Rok isporuke

dana

Opis dobra

količina

jedinica
mere

Proizvođač

Jed.cena
bez PDV-a

Ukupna
cena bez
PDV-a

Jed.cena
bez PDV-a

Ukupna
cena bez
PDV-a

PARTIJA 3 2490 0000
ecteola celuloza p.a.
hidroksilamin hidrohlorid
102
p.a.
101

100 g

Sigma ili ekvivalent

50 g

Sigma ili ekvivalent

103

p-anisidin p.a., 99.0 %

5 g

Sigma ili ekvivalent

104

monokalijum-fosfat p.a.

1 kg

Sigma ili ekvivalent

105

kalijum-disulfit , p.a. 99.0 %

106
107

50 g

Sigma ili ekvivalent

Anilin, p.a. min. 99,5%

1 l

Sigma ili ekvivalent

Piridin, p.a. min. 99,5%

1 l

Sigma ili ekvivalent

1 100ml

Sigma ili ekvivalent

1 10g

Sigma ili ekvivalent

1 100ml

Sigma ili ekvivalent

2 l

Sigma ili ekvivalent

500 mg

Sigma ili ekvivalent

200 ml

Sigma ili ekvivalent

1 ml

Sigma ili ekvivalent

Furfurol, p.a. min. 98%
dimedon (5,5 dimetil-1,3109 diketocikloheksan p.a.
Min. 95%
110 Benzaldehid, p.a.
108

111
112
113
114
115

116

izo-oktan , p.a.
sinirgin monohidrat, p.a.
≥99.0%
14% metanolni rastvor
bor (III) fluorida BF3
Supelco® 37 Component
FAME Mix
Folin & Ciocalteu’s phenol
reagent (500 ml)
Bovine Serum Albumin
Fraction V, Mr =68 kDa,
min 98.5 % (50 g)
Ponuđena cena partija 3
Rok isporuke
Opis dobra

500 ml
50 g

Sigma ili ekvivalent
Sigma ili ekvivalent

ukupno dinara bez PDV-a
dana
količina

jedinica
mere

Proizvođač

(x100
ml/1000
mg/ml)

Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent

PARTIJA 4 2430 0000
117

standard As, za AAS

1
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(x100
ml/1000
mg/ml)

118

standard Ca, za AAS

1

119

standard Cd, za AAS

1 ml/1000

(x100
mg/ml)
(x100
120

standard Cu, za AAS

1 ml/1000
mg/ml)
(x100

121

standard Fe, za AAS

1 ml/1000
mg/ml)
(x100

122

standard K, za AAS

3 ml/1000
mg/ml)
(x100

123

standard Na, za AAS

2 ml/1000
mg/ml)
(x100

124

standard Pb, za AAS

1 ml/1000
mg/ml)

125

natrijum-borhidrid,
standard za AAS

126

standard Zn, za AAS

100 g
(x100

1 ml/1000
mg/ml)
(x100
ml/1000
mg/ml)

127

standard Hg, za AAS

1

128

standard Mg, za AAS

1 ml/1000

(x100
mg/ml)
129

standard Mn, za AAS

1

(x100
ml/1000
mg/ml)

Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent
Merck, J.T. Baker,
Panreack ili
ekvivalent

Ponuđena cena partija 4

ukupno dinara bez PDV-a

Rok isporuke

dana

Opis dobra

količina

jedinica
mere

Proizvođač

Jed.cena
bez PDV-a

Ukupna
cena bez
PDV-a

PARTIJA 5 2490 0000
130
131

DNeasy Plant Mini Kit
(kataloski broj 69104)
Rneasy Plant Mini Kit

1
1

za 50
reakcija
za 20

Qiagen ili ekvivalent
Qiagen
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(kataloski broj 74903)

Ponuđena cena partija 5
Rok isporuke

Opis dobra

reakcija

ukupno dinara bez PDV-a
dana

količina

jedinica
mere

Proizvođač

1

za 200
reakcija

Thermo scientific

za 20
reakcija

Thermo fisher scientific

za 100
reakcija

Metabion ili
odgovarajući

prajmeri

Metabion ili
odgovarajući

Jed.cena
bez PDV-a

Ukupna
cena bez
PDV-a

PARTIJA 6 2490 0000
132

133

134

135

PCR Master Mix
(2X)(kataloski broj K0171)
RevertAid First Strand cDNK
Synthesis Kit (kataloski broj
K1621)
Fast Digest Restriction
enzyme (brza digestija DNA
u roku od 5-15 min)
Prajmeri (dužina do 25
nukleotida; čistoća-najmanja
koncentracija sinteze
(20nmol)

Ponuđena cena partija 6
Rok isporuke

1
3
restrikc
iona
enzima

10

ukupno dinara bez PDV-a
dana

Напомена: Centrohem, Zorka pharm, Alkaloid Skoplje и остали домаћи
произвођачи се не сматрају као еквивалент за Lach:ner, J.T. Baker, Merck,
Carlo Erba, VWR, PANREAK ili ekv.
Није прихватљиво да концентроване хемикалије буду у пластичном
паковању и без заштитних чепова.
Рок важности понуде:
____________________ дана од дана отварања понуде.
Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуде.
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Додатне погодности:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Наводимо да смо проучили тендерску документацију и модел уговора, и
прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.
Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да понуђена добра, која
су предмет понуде, поседују односно испуњавају све захтеване
карактеристике и услове квалитета.
У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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ЗАХТЕВАНИ УСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ВРСТУ, КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) Сва понуђена добра морају да испуњавају захтеве Наручиоца у погледу тражених
карактеристика предвиђених Конкурсном документацијом предметног поступка јавне
набавке.
2) Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача мора да поседује
спецификацију произвођача о квалитету производа који је предмет понуде и исту
понуђач мора да достави уз понуду. Предметне спецификације које се достављају као
обавезни елемент понуде морају да буду прецизно нумерисане по партијама и ставкама
на које се односе, у супротном понуда ће се прогласити неисправном.
Сертификати, спецификације и изводи из каталога, као и остала документација којом се
доказују техничке карактеристике понуђеног добра могу да буду достављена на
енглеском језику.
3) Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача мора да поседује MSDS.
Изабрани понуђач није дужан да га достави уз понуду, али је у обавези да приликом
сваке појединачне испоруке добара достави и MSDS., у супротном испорука ће бити
враћена, а понуђач ће сносити последице предвиђене законом и закљученим Уговором
о јавној набавци у предметном поступку јавне набавке.
4) Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача мора да поседује
сертификат произвођача о квалитету. Изабрани понуђач није дужан да га достави уз
понуду, али је у обавези да га приликом сваке појединачне испоруке добара достави, у
супротном испорука ће бити враћена, а понуђач ће сносити последице предвиђене
законом и закљученим Уговором о јавној набавци у предметном поступку јавне набавке.
5) Понуђена добра приликом испоруке морају да буду у оригиналном паковању
произвођача.
6) Рок важности хемикалија је минимум 1 година, рачунајући од дана испоруке на адресу
наручиоца.
7) Испорука лабораторијских хемикалија (партије 2 и 3) са услугом преузимања празног
амбалажног отпада у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду, уз
збрињавање хемијског отпада, у складу са Законом о управљању отпадом.
Уколико имају мање рокове трајања, морају се доставити наручиоцу са максималним
роком трајања дефинисаним од стране произвођача.
Понуђач није дужан да достави узорак добра које је предмет понуде, али наручилац има
право да од понуђача захтева достављање узорка који су предмет понуде понуђача, у
циљу провере односно утврђивања квалитета понуђеног добра у складу са захтеваним
карактеристикама дефинисаним у тачки 6. конкурсне документације.
Понуђач који не одговори на захтев наручиоца за достављање узорка сматраће се да
квалитет није одговарајући и неће се даље разматрати.
Напомена: Понуђена добра која не поседују захтеване карактеристике и квалитет,
сматраће се неодговарајућим.
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VI ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив документа

Број
докуме
нта

Датум
докуме
нта

Издат
од
стране

Број
страна у
прилогу

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован
код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
Доказ:Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног судаза правно лице;
Извод
из
регистра
Агенције
за
привредне регистре, односно Извод из
одговарајућег
регистра
за
предузетника
2)Услов: Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно лице:
- Уверење из казнене евиденције
основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, и
уверење
из
казнене
евиденције
Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду (за
правно лице) и уверења надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова за
законског
заступника да није осуђиван за неко
од наведених кривичних дела, (ако их
има више за сваког од њих), а ако
понуду подноси предузетник - Извод
из казнене евиденције надлежне
полицијске управе;
-уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова за
законског
заступника
да
није
осуђиван за неко од наведених
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кривичних дела, (ако их има више за
сваког од њих);
Доказ за предузетника:
- Извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе; Доказ
нe може бити старији од два месеца
пре отварања понуде.
3)Услов: Да понуђачу није изречена
мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење
понуда;
Доказ за правно лице: Потврде
привредног и прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности;
Доказ
за
предузетника:
Потврда
прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности
или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није
регистровано,
да
му
је
као
привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности;
Доказ
мора
бити
издат
након
објављивања
обавештења
о
покретању поступка, односно слања
позива за подношење понуда
4) Услов: Да је понуђач измирио
доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе
када
има
седиште
на
њеној
територији;
Доказ:
-Уверење
Пореске
управе
Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и
доприносе и
-Уверење
надлежне
локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода.
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Доказ нe може бити старији од два
месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи
било
да
су
правна
лица
или
предузетници.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до
4, уписује само број под којим је уписан у регистар понуђача
Број
Датум
Издат
Број
Назив документа
докуме докуме
од
страна у
нта
нта
стране прилогу
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1)Услов:
Да
понуђач
располаже
неопходним
пословним
и
финансијским капацитетом, односно
да је у 2015 и 2016 години остварио
укапан промет добара 7.000.000,00
динара
Доказ: Биланс стања и Биланс успеха
za 2015 и 2016 годину. Обвезници
ревизије
достављају
мишљење
независног ревизора за 2015 и 2016
годину.
Извештај о бонитету (БОН ЈН), издат
од стране Агенције за привредне
регистре; потврда о ликвидности за
последњу
обрачунску
године
(1.1.2016.–31.12.2016.), издата од
стране Народне банке Србије;
Фотокопије примерака уговора из III,
1, тачка 6. алинеја 2 и потврде
потписане и издате од наручиоца
односно купца, којом доказује да су
уговорене количине по предметним
уговорима и испоручене;
Фотокопија сертификата за систем
менаџмента ISO 9001.
2)Услов: Кадровски капацитет
Доказ: Изјава понуђача да има у
радном односу најмање 5 запослених
и фотокопије М-А образаца и најмање
1 саветника за хемикалије и то: а)
саветник за хемикалије запослен код
понуђача-доказује се уверењем о
положеном испиту за саветника за
хемикалије, издатим од овлашћене
институције, и радном књижицом или
б) понуђач има уговор са саветником
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за хемикалије – доказује се уверењем
о положеном испиту за саветника за
хемикалије, издатим од овлашћене
институције, и уговором о пословнотехничкој сарадњи
3)Услов: Технички капацитет
Да поседује најмање 3 доставних
возила и најмање 1 АДР возило
Доказ: фотокопијом саобраћајних
дозвола возила (по основу лизинга –
уговор о лизингу)
Обавезна садржина понуде и прилози уз понуду
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Попуњен, потписан и печатом оверен: „Образац понуде“,
“Образац – Подаци о понуђачу“
Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац за оцену
испуњености услова из члана 75. Закона и конкурсне
документације “
Попуњен, оверен печатом и потписан „Модел уговора“
Попуњен, оверен печатом и потписан „Образац изјаве о
непостојању сукоба интереса“
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о
независној понуди
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова
припреме понуде (само уколико понуђач захтева
накнаду трошкова)
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о
уредном извршењу обавеза по раније закљученим
уговорима
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о
техничком и кадровском капацитету
Попуњена, потписана и печатом оверена „Изјава о
поштовању обавеза о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине

Достављено
ДА – НЕ
ДА – НЕ
ДА – НЕ
ДА – НЕ
ДА – НЕ
ДА – НЕ
ДА – НЕ
ДА – НЕ
ДА – НЕ

Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен.
Понуђач је дужан да документа која прилаже као доказ поређа редоследом
као у табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених
докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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Напомене: Докази о испуњености услова из члана 75. Закона,
достављају се у неовереним копијама.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од 5
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави оригинал или
оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, на
увид. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави
оригинал или оверену копију доказа, на увид, у року од 5 дана од дана
пријема писаног позива Наручиоца, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву, а достављање оригинала/оверених копија ће тражити од
понуђача који је следећи на ранг листи.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну,
потпише и овери печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела
уговора.
1. ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, улица Булевар Цара
Лазара 1, ПИБ: 104743019, мат.бр.08865485, кога заступа
директор др Оливера Ђурагић (Наручилац),
2. _______________________________________ са седиштем у ________________,
__________________________, кога заступа ___________________________(у
даљем тексту: Понуђач), рачун број: ________________________ код
_______________, матични број:____________________ ПИБ :______________, и
понуђачи као учесници заједничке понуде:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Називи понуђача се наводе само у случају подношења заједничке понуде са
подизвођачем у понуди).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем):
закључили су дана__________.године
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", број: 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак
јавне набавке број: 27 - 1/2018 за набавку „хемикалија“, обликованих у
више партија.
Да је Понуђач доставио понуду, број: ______ од __________. године, које се
налазе у прилогу Уговора и саставни су део истог.
ПРЕДМЕТ
Члан 2.
Предмет Уговора је испорука добара одређених у спецификацији понуде
______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а по партији број
ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука добара одређених у спецификацији понуде
______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а по партији број
ценом _____________без ПДВ-а.
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Предмет Уговора је испорука добара одређених у спецификацији понуде
______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а по партији број
ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука добара одређених у спецификацији понуде
______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а по партији број
ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука добара одређених у спецификацији понуде
______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а по партији број
ценом _____________без ПДВ-а.
Предмет Уговора је испорука добара одређених у спецификацији понуде
______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а по партији број
ценом _____________без ПДВ-а.

број:
3 са
број:
4 са
број:
5 са
број:
6 са

Испорука добара која су предмет овог уговора вршиће се сукцесивно франко
магацин Наручиоца, према динамици и спецификацији коју одреди Наручилац
сходно плану набавки, а према захтеву (поруџбеници) коју ће доставити
Понуђачу.
Понуђач се обавезује да ће добра која су предмет овог уговора испоручити у
року назначеном у Понуди, рачунајући од дана пријема захтева
(поруџбенице) из претходног става овог члана.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорну цену чини цена добара из члана 2. овог уговора у укупном износу од
_____________________ динара без ПДВ-а, односно _____________________
динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене добара који су предмет овог уговора променљиве су у
периоду важности овог уговора уз сагласност обе уговорне стране у случају
раста односно смањења цена на мало за више од 10% од дана ступања на
снагу овог уговора, а према званичним подацима Републичког завода за
статистику.
Наручилац ће дозволити промену цене или других битних елемената уговора
само из објективних разлога сходно члану 115.став 1. Закона о јавним
набавкама.
У случају наступања ситуације предвиђене ставом 2. и 3. овог члана,
новоутврђене појединачне цене добара ће се примењивати на будуће
испоруке у складу са условима из овог уговора.
Уговорна цена из става 1. овог члана не ствара фиксну обавезу Наручиоцу да
изврши набавку добара у пуном обиму и вредности, а како је то садржано у
спецификацији, понуди Понуђача и овом уговору. Наручилац задржава право
да у зависности од степена искоришћености ФинсЛаб-а мења количине добара
које ће Понуђач испоручити по овом уговору без икаквог права Понуђача за
накнаду било какве штете.
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Исправно достављени
уговорне цене.

рачун

Понуђача,

представља

основ

за

плаћање

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун Понуђача, у року и
под условом назначеном у Понуди.
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да обавезу из члана 2. овог уговора изврши у складу са
правилима струке, под условима из овог уговора, Конкурсне документације и
Понуде Понуђача.
Ако испоручена добра, која је Понуђач испоручио Наручиоцу, не одговарају
неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и Понуди,
Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене
обавезе.
У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана,
Наручилац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет
Понуђача, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поступку
преузимања уочи недостатке на добрима, који су у супротности са елементима
садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Понуђача.
За свако непридржавање обавеза из Уговора, од стране Понуђача, Наручилац
има право на једнострани раскид Уговора.
Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана,
као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Понуђачу у
писменој форми.
Члан 6.
Понуђач гарантује за квалитет испоручених добара и преузима све законске
обавезе које се односе на отклањање последице које настану испоруком
добара неодговарајућег квалитета.
Члан 7.
Ако Понуђач касни са испоруком добра више од 3 дана од рока одређеном у
члану 2. став 3. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у
висини од 0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ
тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.
Ако због закашњења са уговореном испоруком добра од стране Понуђача,
Наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става 1.
овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете
односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа
претрпљене штете.
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Понуђач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед
раскида Уговора, уколико је Понуђач одговоран за раскид Уговора.
Члан 7а.
Понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора, на име
средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда
Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла.
Понуђач је обавезан да достави:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу,
потписану од стране овлашћеног лица понуђача
у складу са картоном
депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији овлашћења,
4. доказ о регистрацији менице,
5. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од
стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15
дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење
посла.
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у
износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора исказане
без обрачунатог пореза на додату вредност, што номинално износи
..................... динара.
Средство обезбеђења за добро извршење посла мора трајати најмање 10
дана дана дуже од уговореног рока трајања уговора и извршења предметних
услуга.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне
стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Наручиоца
и Понуђача не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног
суда у Новом Саду.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица
уговорних страна. Овај уговор се може изменити само писаним анексом,
потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.
Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два)
примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Понуђач.
За ПОНУЂАЧА
__________________________

За НАРУЧИОЦА
________________________
др Оливера Ђурагић
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ПРИЛОГ 1
Na osnovu Zakona o menici i tačke 1, 2 i 6 Odluke o obliku, sadržini i načinu
korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (Službeni list SRJ br.
29/2002), a radi realizacije obaveza po osnovu izvršenog prometa
DUŽNIK____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
I Z D A J E:
MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE
ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICA
KORISNIK (Poverilac) Naučni institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, ul.
Bulevar cara Lazara broj 1
Predajemo Vam 2 (dve) blanko, solo menice ______________________________,
kao garanciju za dobro izvršenje ugovorenog posla, obezbedjenje naplate ugovorne
kazne i ovlašćujemo Naučni institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, Bulevar
cara Lazara 1 da za naplatu sopstvenih potraživanja može iste popuniti na iznos
ugovorne kazne po osnovu Ugovora o kupoprodaji.
OVLAŠĆUJEMO Naučni Institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, kao
Poverioca, da, u skladu sa odredbama predmetnog Ugovora, za naplatu dospelih
hartija od vrednosti, menica, bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova,
vansudski, INICIRA naplatu - izdavanjem naloga za naplatu na teret računa
Dužnika kod banaka, a u korist računa Poverioca – Naučni institut za prehrambene
tehnologije Novi Sad.
Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune da
naplatu izvrše na teret računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove
banke da podnete naloge za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog
eventualnog nedostatka sredstava na računu ili zbog obaveze poštovanja redosleda
naplate sa računa utvrdjenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na
osnovu ovog Zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na
povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i na storniranje zaduženja po osnovu
obaveza iz predmetnog Ugovora.
Menice su važeće i u slulčaju da u toku trajanja predmetnog Ugovora dodje do:
promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje
sredstvima sa računa Dužnika, osnivanje novih pravnih subjekata od strаne
Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet.
Menice se mogu podneti na naplatu najranije trećeg radnog dana od dana dospeća
obaveze iz predmetnog Ugovora.
Datum izdavanja Ovlašćenja:

DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE
____________
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ ПОСТОЈИ СУКОБ
ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у
поступку јавне набавке добара – ХЕМИКАЛИЈЕ у отвореном поступку, број
јавне набавке: 27 - 1/2018 између нас као понуђача и представника
Наручиоца не постоји сукоб интереса у смислу члана 29. и 30. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15).

У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/12, 14/15 и 68/15) и чланом 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у
поступку јавне набавке добара – ХЕМИКАЛИЈЕ у отвореном поступку, број
јавне набавке: 27 - 1/2018, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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X ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку добара - у поступку јавне
набавке добара – ХЕМИКАЛИЈЕ у отвореном поступку, број јавне набавке: 27
- 1/2018, као понуђач, имао сам следеће трошкове:
1. _________________________________, _________динара
2. _________________________________, _________динара
3. _________________________________, _________динара
Напомена:
Ако понуђач није имао наведене трошкове, или не тражи њихову накнаду, не
треба да попуњава и доставља овај образац.

У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо
уредно извршавали обавезе по раније закљученим уговорима о предметним
јавним набавкама за период 2015 и 2016. године.

У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ
КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да
поседујемо:
•
најмање 3 (три) доставних возила (у власништву понуђача или по
основу лизинга).
•
минимум 1 АДР возило (у власништву понуђача или по основу лизинга)
а у прилогу достављамо фотокопије саобраћајних дозвола, а код коришћења
по основу лизинга – уговор о лизингу.

У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ
КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо у
радном односу:
- 5 запослених на неодређено време,
а у прилогу достављамо фотокопију М-а обрасца.

У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ЗАПОШЉАВАЊУ

Понуђач_______________________________________________________, у
складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) изјављује, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да је за јавну набавку добара – ХЕМИКАЛИЈЕ
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

У____________
Дана:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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