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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15,  у  даљем  тексту:  Закон),  чл.  6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 103/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 217
од  26.06.2020.године  и  Решења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  поступка  јавне
набавке број 218 од 26.06.2020. године, припремљена је:

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности

за јавну набавку добара – набавка спектрофлуорофотометра
редни  број јавне набавке  2/20

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

1. Општи подаци о јавној набавци
3

2.
Подаци о предмету јавне набавке

3

3.
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара

4-6

4.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова

7-10

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
10-17

6. Критеријум за доделу уговора
17-18

7. Обрасци који чине саставни део понуде
18-32

8. Модел уговора
33-36
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1.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

     1.1. Подаци о наручиоцу

     Наручилац:                    ИНСТИТУТ  ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ  ТЕХНОЛОГИЈЕ
     Адреса:                      ЈОВАНА  ЦВИЈИЋА   бб,  КРАГУЈЕВАЦ
     Интернет страница:      www.iit.kg.ac.rs  

     1.2. Врста  поступка  јавне  набавке
     Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

     1.3. Предмет  јавне  набавке
    Предмет јавне набавке број  ЈНМВ 2/20 је добро – набавка спектрофлуорофотометра ,
шифра из ОРН: 38433000 – Спектрометри.

     1.4. Циљ  поступка
     Поступак јавне набавке спроводи  се ради закључења  уговора  о јавној набавци.
    
    1.5. Контакт
     Е–mail: mirjana.ajdarovic@kg.ac.rs  

                                                                                   
                                                                              2.

ПОДАЦИ  О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

2.1. Предмет  јавне  набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 2/20 је добро – набавка спектрофлуорофотометра .
Назив  и ознака  из ОРН: – Спектрометри 38433000.

2.2. Партије
Набавка  није  организована  по  партијама.
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3.
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

    3.1. Врста добра
           Спектрофлуорофотометар
    3.2. Техничке карактеристике

        Спектрофлуорофотометар  мора  поседовати  следеће  карактеристике:

Р.Б Назив опреме Количина

1 SPEKTROFLUOROFOTOMETAR 1

Minimalne tehničke karakteristike:

Izvor svetlosti: Ksenonova lampa, 150 W

Radni vek lampe: 2000 sati

Opseg talane dužine: 200-900 nm

Ekstincioni  i  emisioni  monohromatori:  Konkavni,  plamena  holografska  rešetka,
1300 nareza/mm

Širina spektralne trake: 6-stepena selekcija

za ekscitaciju: 1.5, 3, 5, 10, 15 i 20nm

za emisiju: 1, 3, 5, 10, 15 i 20nm

Rezolucija: 1.0nm

Tačnost talasne dužine: ± 1.0nm

Brzina skeniranja talasne dužine: max 60.000 nm/min

Osetljivost: Odnos S/N je 350 i više

Izbor tipa osetljivosti: 3-koraka selekcije HIGH i LOW I AUTO

Minimalna zapremina uzorka: 2.5mL (10mm ćeliju)

Interfejs: RS-232C

Mogucnost merenje uzoraka zapremine 400µl

Dodatak za merenje uzorka pod kontrolisanom temperaturom, sa mešanjem.

Raspon temperature: 5 °C do 70 °C
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Minimalna zapremina uzorka: 2.5mL

Konekcije za creva su kompatibilne sa 4mm i 8mm prečnikom.

 

SOFTVER

Softver  najnovije  generacije  za  kontrolu  intrumenta,  snimanje  spektara,  kinetiku,
kvantifikaciju.

         Modovi  merenja:  ekscitacioni,  emisioni  i  sinhrona spektralna  merenja,
vremenski  zavisna  merenja,  kvantitativni,  automatsko  podešavanje  ekscitacione  i
emisione talasne dužine, pop-up skeniranje.

Obrada podataka: aritmetičko izračunavanje izmedju izmerene i referentne talasne
dužine,  krive od prvog do četvrtog reda,  štampanje podataka,  odabir  pika,  tačke,
proračun površine pika, generisanje kalibracione krive od prvog do trećeg reda.

Izlazni  podaci:  Automatsko podešavanje skale,  izbor  podataka po želji  korisnika,
biranje boja i detalja za krive.

Tri moda merenja:

Spektralni mod: prikazuje do 10 spektara u okviru istog prozora i interaktivno vrši
izračunavanje.

Kvantitativni  mod:  automatski  kreira  kalibracione  krive  iz  merenja  standardnih
uzoraka.
Time course mod: visoka osetljivost, stabilna bazna linija, i 20-bitni A/D konverter
visoke  rezolucije  obezbeđuje  pouzdanu  detekciju  malih  promena  u  uzorcima.
Funkcija izračunavanja aktivnosti enzima.

Obrada  podataka:  Aritmetički  vrši  obračun  izmedju  spektara  i  između  spektra  i
konstante.

Malih  dimenzija,  kompaktan,  otporan  na  vibracije,  pogodan  za  brze  analize.
Mogućnost  određivanja  u  različitim  oblastima:  farmaceutskoj  industriji,
farmakologiji,  biohemiji,  analizi hrane,  kontroli  životne sredine, vode,  zagađivača
okoline i hrane, hemijske analize…

 
Racunar
 
Kvarcne kivete- 4 komada

Додатни  услови  којима  се  штитите  од  половних/репарираних  компоненти
спектрофлуорофотометра.
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1
Понуђена  опрема мора испуњавати све   захтеве  наручиоца у  погледу тражених
техничких карактеристика у супротном понуда понуђача ће бити неодговарајућа и
неприхватљива.

2
Понуђач 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

3

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.

3.3. Квалитет
Квалитет предметнoг добра мора бити у складу са нормативима, стандардима и техничким
прописима у области. Понуђач је дужан да приликом вршења предметне набавке докаже
оригиналност  уређаја  сертификатом  произвођача  уређаја.  Сви  докази  о  техничким
карактеристикама морају бити достављени на оригинал брошурама произвођача (могуће и
у електронској форми), изјаве неће бити прихваћене. Понуђач мора приложити доказ о
ауторизацији произвођача  за  продају  и  сервис  траженог  добра,  као  и  сертификат
сервисера о завршеној обуци издат од стране произвођача за тражено добро.

3.4.  Предметно   добро   мора  бити  ново  и  у  оригиналном   паковању,  половни  и
рефабриковани  уређаји  неће  бити  прихваћени.  Такође,  неопходно   је  приложити
ауторизацију  произвођача  за тражено  добро. У супротном, Наручилац  ће понуду  одбити
као неодговарајућу.

3.5. Начин  спровођења  контроле  и обезбеђивања  гаранције  контроле  квалитета
У складу са одредбама документа из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације, а
гарантни рок мора бити најмање 24 месеца oд тренутка стављања уређаја у употребу.

3.6. Рок  испоруке  добара
Рок испоруке  не сме  бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора.

3.7. Место  испоруке: Димитрија Туцовића број 30, Крагујевац
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4.
УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

ЗАКОНА И УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ  УСЛОВА

4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
 Право  на  учешће  у  поступку  предметне јавне набавке има понуђач који  испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне  набавке  дефинисане  чл. 75. Закона, и то:

Р.Б. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1
Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

Испуњеност услова понуђач доказује 
достављањем  попуњене, потписане и 
оверене Изјаве о испуњавању услова из 
члана 75. 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  (чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) ЗЈН);

4

Понуђач је дужан да при састављању понуде 
изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време
подношења  понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)
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Р.Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1 Да располаже довољним финансијским 
капацитетом и то:

1.1. Да понуђач у два обрачунска периода 
(2018. и 2019. год.), није исказао губитак у 
пословању

Извештај БОН ЈН који издаје Агенција 
за привредне регистре за тражени 
период (са мишљењем овлашћеног 
ревизора, ако је понуђач обвезник 
ревизије) односно Биланс успеха, 
порески биланс и пореска пријава за 
утврђивање пореза на доходак грађана 
на приход од самосталне делатности за
тражени период (за привредне субјекте
који воде књиге по систему простог 
књиговодства), односно потврда 
пословне банке понуђача о оствареном 
укупном промету на пословно-текућем 
рачуну за тражени период (за 
привредне субјекте који нису у обавези
да утврђују финансијски резултат 
пословања-паушалци);

1.2. Да је у претходној години (2019.)
испоручио добра која су предмет набавке
најмање у износу од 3.000.000,00 динара

Потписана  и  печатом  оверена
Потврда за референце (Образац 8.) 

2 Да је понуђач, уколико није произвођач, 
овлашћени представник - дистрибутер за 
Републику Србију.

Овлашћење за дистрибуцију добара од 
произвођача где је наведено да је 
понуђач овлашћен за продају добара 
која су предмет јавне набавке.

3

Да понуђач има радно ангажована 
минимум два сервисера у Републици 
Србији са важећим сертификатом за 
одржавање опреме која се набавља издатим
од произвођача и који ће извршити основну
и апликативну опрему кадрова наручиоца 
за рад на опреми.

Копијa сертификата произвођача да су 
лица прошла обуку произвођача 
опреме и копију уговора о раду, 
односно радном ангажовању лица, M 
образац.

4

Да понуђач располаже уведеним системом 
усаглашеним са стандардима ISO 9001; ISO
14001; OHSAS 18001, за област 
инсталације и одржавање апарата

Копије сертификата ISO 9001; ISO 
14001; OHSAS 18001, за област 
инсталације и одржавање апарата
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5

Да понуђач поседује потребан пословни 
капацитет: да је у претходне 3 године, до дана
објављивања позива за подношење понуда  
реализовао минимум 1 уговор о продаји 
истоврсних добара.

Копија уговора, односно копија фактуре 
из које се јасно види да су уређаји исте 
конфигурације

Испуњеност  обавезних  услова  за учешће  у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 4. у поглављу
VI ове конкурсне документације),  којом  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико  Изјаву  потписује  лице  које  није  уписано  у  регистар  као  лице  овлашћено  за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  достави
Изјаву подизвођача,  потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  чланом  80.  Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов 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  4)  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.
Наручилац  може  пре доношења  одлуке о додели  уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена  као најповољнија,  да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености  услова.
Ако  понуђач  у  остављеном примереном року,  који  не  може  бити  краћи  од  5  дана,  не
достави на увид оригинал или оверену  копију тражених  доказа, наручилац  ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач  није  дужан  да  доставља  на  увид  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу  услова  из поступка  јавне  набавке, која  наступи до доношења
одлуке, односно закључења  уговора, односно  током  важења  уговора  о јавној  набавци и
да је документује на прописани  начин.

Испуњеност додатних  услова за  учешће  у поступку  предметне  јавне  набавке
наведних у табеларном приказу додатних услова под:

- редним бројем 1.1. понуђач доказује достављањем  Извештаја БОН ЈН који издаје
Агенција  за  привредне  регистре  за  тражени  период  (са  мишљењем овлашћеног
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ревизора, ако је понуђач обвезник ревизије) односно Биланс успеха, порески биланс
и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне
делатности за тражени период (за привредне субјекте који воде књиге по систему простог
књиговодства), односно потврда пословне банке понуђача о оствареном укупном промету
на пословно-текућем рачуну за тражени период (за привредне субјекте који нису у обавези
да утврђују финансијски резултат пословања-паушалци);

- редним  бројем  1.2.  понуђач  доказује  достављањем  Потврде  о  броју  дана  блокаде  за
последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек
за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а.

- редним бројем 2.  понуђач доказује достављањем  Овлашћења за  дистрибуцију добара од
произвођача где је наведено да је понуђач овлашћен за продају добара која су предмет јавне
набавке.

- редним бројем 3.  понуђач доказује  достављањем  Копије сертификата  произвођача  да су
лица  прошла  обуку  произвођача  опреме  и  копију  уговора  о  раду,  односно  радном
ангажовању лица, M образац.

- редним бројем 4. понуђач доказује достављањем Копије сертификата ISO 9001; ISO 14001;
OHSAS 18001, за област инсталације и одржавање апарата.

- редним бројем 5.  понуђач доказује достављањем  Копије уговора, односно копија фактуре
из које се јасно види да су уређаји исте конфигурације

5.

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси  понуду на српском језику.

5.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом  отварања  понуда  може са сигурношћу  утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте  или на кутији навести назив и адресу  понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој  понуди.

Понуду   доставити  на  адресу:   Института  за  информационе   технологије,  ул.  Јована
Цвијића  бб,  Крагујевац са  назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку добара  –  набавка
спектрофлуорофотометра број ЈНМВ 2/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом  уколико је примљена од стране наручиоца до 14.07.2020.
године до 11:30 часова..
   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.  Уколико  је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати
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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.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 14.07.2020.године са почетком у 12:00 часова,
у просторијама наручиоца, улица Јована Цвијића бб, у канцеларији директора Института
за информационе технологије, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  дужан  је  да  поднесе
наручиоцу писмено  овлашћење  за  учешће  у  поступку јавног  отварања  понуда,  које  је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

      Понуда мора  да  садржи:

 попуњен  образац  понуде,
 попуњен   модел  уговора,
 попуњен  образац изјаве о независној понуди,
 Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке

мале вредности
 Изјава понуђача о предаји менице са меничним овлашћењем за добро извршење

посла
 у  случају  заједничке  понуде  и  понуде  са  подизвођачем,  све  у  складу  како  је
предвиђено конкурсном документацијом.
 Доказ о испуњености додатног услова
       

5.3. Партије
       Предмет  јавне  набавке  није обликован  по партијама.

5.4  Понуда са варијантама
       Подношење  понуде  са варијантама  није  дозвољено.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен  за подношење  понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Институт за информационе
технологије,  улица Јована Цвијића бб, Крагујевац  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка спектрофлуорофотометра , број
ЈНМВ  2/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка спектрофлуорофотометра , број
ЈНМВ  2/20  - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка спектрофлуорофотометра , број
ЈНМВ 2/20 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена  и  допуна   понуде  за  јавну  набавку добара  –  набавка
спектрофлуорофотометра , број  ЈНМВ 2/20  - 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.

5.6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе  само  једну понуду.
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у
заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може   учествовати  у  више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду  самостално,  или као заједничку  понуду, или подноси  понуду са
подизвођачем.

5.7. Понуда са подизвођачем
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу  понуде
(поглавље 6.)  наведе да понуду подноси  са подизвођачем,  проценат укупне вредности
набавке  који  ће  поверити  подизвођачу,   а  који  не  може  бити  већи  од  50%,  као  и  део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач  ће бити наведен и у уговору  о јавној  набавци.
Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су
наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља  4. одељак  3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење  уговорних  обавеза,  без обзира на број  подизвођача.
Понуђач је дужан  да наручиоцу, на његов  захтев, омогући  приступ  код подизвођача,
ради утврђивања  испуњености  тражених  услова.

5.8. Заједничка понуда
Понуду  може  поднети  група понуђача.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити
споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно   и  према  наручиоцу  обавезују  на
извршење  јавне набавке, а који обавезно садржи  податке  из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке  о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу  понуђача  пред  наручиоцем,

 понуђачу који  ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који  ће у име групе понуђача  дати средство  обезбеђења,
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 понуђачу који  ће издати рачун,
 рачуну на који  ће бити извршено  плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење  уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља 4. одељак 3.).
Понуђачи  из групе понуђача одговарају неограничено солидарно  према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду  у своје име за обавезе из поступка  јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара  задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга  подноси  заједничку понуду у  име  задругара  за  обавезе  из  поступка  јавне
набавке и уговора о јавној  набавци неограничено  солидарно одговарају задругари.

5.9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде

5.9.1.     Захтеви у погледу  начина,  рока  и услова  плаћања  .
Плаћање  се врши  уплатом  на рачун понуђача који је наведен  у уговору  у року  који не
може  бити краћи од 15 дана од дана пријема  рачуна. Рачун  испоставља  понуђач  на
основу документа  који   потврђује   да  су испоручена  добра  у  складу  са  Уговором.
Понуђачу  није дозвољено да захтева  аванс.

5.9.2. Захтеви  у погледу  места  испоруке  добра
Место  испоруке  је  у оквиру  Института  за информационе технологије ,  Крагујевац,
улица Димитрија Туцовића број 30, Крагујевац.  Наручилац  ће одредити   конкретно место
испоруке предметног  добра  по обављеној  јавној  набавци  мале  вредности.

5.9.3. Захтев у погледу  рока  важења  понуде
Рок важења понуде не може  бити краћи од 60 дана од дана отварања  понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење  рока  важења  понуде.
Понуђач  који  прихвати  захтев  за продужење  рока  важења  понуде  не може
мењати  понуду.

5.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена  мора бити исказана у динарима,  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена  без пореза  на додату вредност.
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.
Ако  понуђена  цена укључује  увозну  царину  и друге дажбине, понуђач  је дужан да
тај део  одвојено искаже  у динарима.
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5.11.  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.
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту  животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у
Министарству рада,  запошљавања и социјалне политике.

5.12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
I Понуђач  је  дужан  да у понуди  достави:
Изјаву да ће, у случају да му буде додељен  уговор  приликом потписивања уговора, на име
финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену
бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „ без протеста“ и „по
виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.
II Изабрани  понуђач  је дужан  да достави:
Средство   финансијског   обезбеђења  за  добро  извршење  посла  у  тренутку закључења
уговора и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења  Народне  банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране  лица  овлашћеног   за  заступање,  а  у  исту  мора  бити  достављено  попуњено  и
оверено  менично  овлашћење  –  писмо,  које  мора  да  садржи  тачан  назив  и  адресу
наручиоца,  са  назначеним износом од 10% од укупне уговорене  вредности  без  ПДВ-а
(процењена  вредност  јавне набавке), предмет јавне набавке и рок важности. Уз меницу
мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, ОП образац (оверени
потписи  лица  за  заступање)  и  доказ  о  регистрацији  менице.  Средство  финансијског
обезбеђења мора да траје најмање колика је важност  уговора.

5.13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи  поверљиве  информације  које  наручилац  ставља на 
располагање.

5.14. Додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  на  е-маил:  mirjana.ajdarovic@kg.ac.rs,
тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или  појашњења   у  вези  са  припремањем
понуде, најкасније  5 дана пре истека рока за подношење  понуде.
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима  конкурсне  документације  одговор  у  писаном облику објавити на
Порталу  јавних набавки и на својој  интернет  страници.
Додатне  информаци   или појашњења  упућују се  са  напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима  конкурсне  документације,  јавна набавка број  ЈНМВ
2/20”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење  понуда,  дужан је да продужи рок за подношење  понуда  и објави
обавештење о продужењу  рока за подношење  понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну  документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.

5.15.  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда  и  контрола  код
понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,
вредновању   и  упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу  (увид)  код  понуђача,
односно његовог  подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико  наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно  његовог  подизвођача, наручилац  ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог  подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања  понуде по окончаном  поступку  отварања.
У  случају  разлике  између  јединичне  и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

5.16. 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 је ималац права интелектуалне  својине  (Образац  изјаве из поглавља  4.
одељак 3.).

5.17.  Коришћење  патената  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.

5.18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес за закључење уговора 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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке,  против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,  електронском  поштом  на  e-mail:
mirjana.ajdarovic@kg.ac.rs,  или  препорученом  пошиљком  са  повратницом  на  адресу
Институт за информационе технологије, Крагујевац, улица Јована Цвијића  бб.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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  седам  дана  пре  истека  рока  за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу  са  чланом  63.  став  2.  Закона  указао  наручиоцу  на  евентуалне  недостатке  и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока  за  подношење  понуда,  а  након  истека  рока  из  претходног  става,  сматраће  се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке,
рок за подношење захтева  за  заштиту права је  5  дана од дана објављивању одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. Закона.

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  од
60.000,00 динара.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права,  које је
објављено  на  интернет  страници  Републичке  комисије  за  заштиту  права,  као  доказ  о
уплати таксе, у смислу члана 151. став 1.тачка 6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона
која садржи следеће:
     (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
     (2) да  представља  доказ  о  извршеној  уплати  републичке  административне  таксе  (у
потврди мора           јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је
уплата таксе реализована);
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     (3) Износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;
     (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
     (5) шифру плаћања 153 или 253;
     (6)  позив на број:  подаци  о  броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
     (7) сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на
коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца;
     (8) корисник: Буџет Републике Србије;
     (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке административне таксе;
    (10) Потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
Поште,  који  садржи  и  друге  напред  поменуте  елементе  потврде  о  извршеној  уплати
републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
која  садржи  све  напред  поменуте  елементе,  за  подносиоце  захтева  за  заштиту  права
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање  и  други  корисници  јавних  средстава)  који  имају  отворен  рачун  у  оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4)  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи све  напред  поменуте
елементе,  за  подносиоце захтева  за заштиту права  (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

5.19. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права,  у складу са чланом 112. став 2.  тачка 5)
Закона.

6.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена
цена без ПДВ-а.
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 Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који има краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок
испоруке, као најповољнија бираће се она понуда понуђача који је дао дужи рок
плаћања.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6) Образац  изјаве  подизвођача  о  испуњености  услова  за  учешће  у  поступку  јавне

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

7)  Образац  изјаве  понуђача  о  спремности  за  достављање  финансијског  средства
обезбеђења уговора.

      8)  Потврда за референце (Образац 8).
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку
спектрофлуорофотометра, ЈН 2/20
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они  понуђачи  који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5.) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА 
СПЕКТРОФЛУОРОФОТОМЕТРА, ЈН 2/20

Р.б. НАЗИВ
Јединица

мере

Кол
и

чин
а

Цена по
јед.мере без

ПДВ-а
Износ 
ПДВ-а

Укупна цена
(4x5) 

без ПДВ-а
Укупна цена (4x5) 

са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Спектрофлуорофотометар ком. 1     

    

    

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ПОНУДЕ
БЕЗ ПДВ-а  

УКУПАН
ИЗНОС
ПДВ-а  

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ПОНУДЕ  СА
ПДВ-ом  

Начин плаћања: Вирмански, на рачун понуђача.

Рок плаћања:_          у року од не дуже од 45 календарских дана од дана пријема фактуре.

Гарантни рок ____ по спецификацији произвођача, не краће од 24 месеца.

Рок испоруке:____ дана (не може бити дужи од 30 дана од подношења захтева за
испоруком од стране наручиоца).

Рок важења понуде       дана од дана отварања понуде (не може бити краћа од 60 дана).
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Понуђач                                                            Датум

___________                                           __________________

М. П.

  Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити и потписати  образац понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 Предмет
ЈН

Количина Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена  без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4)
Кратак

опис
предмета

ЈН

 

Кратак
опис

предмета
ЈН

 

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени

предмет јавне набавке;
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени

предмет јавне набавке;
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а.

 у  колону  6.  уписати  колико  износи  укупна  цена  са  ПДВ-ом  за  сваки  тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће  помножити јединичну цену са  ПДВ-ом
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: Потпис понуђача

Напомена:
Уколико  је  предмет  јавне  набавке  такав  да  има  још  трошкова  (нпр.  царина),
наручилац  може  да  предвиди  и  посебну  колону  „остали  трошкови“  у  коју  би
понуђачи,  ако  их  имају,  уписали  и  те друге  трошкове.  Уколико  наручилац  дозволи
промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу
процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада,
енергената). Ово је уведено да би се пратило на који део цене утиче нпр. повећање
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курса евра,  уколико је  то параметар за промену цене.  Нпр.  уколико се предметна
набавка састоји  од рада (50%) и  материјала (50%),  те курс  евра утиче само на
материјал,  онда ће се дозволити повећање само оног дела цене који се односи на
материјал.
У  складу  са  чл.  12.  ст.  2.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености
услова, сматраће  се  да  је  сачињен  образац  структуре  цене,  уколико  су  основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. У том случају наручилац не би
имао обавезу да припрема посебан образац структуре цене.
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(ОБРАЗАЦ 3)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: Потпис понуђача
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 (ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
                                                                            (Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у
поступку  јавне  набавке-спектрофлуорофотометра, бр 2/20,  поднео  независно,  без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције.
Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу,  односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне
набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник  понуђача,  дајем
следећу

И З Ј А В У

Понуђач   _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке-спектрофлуорофотометра број  2/20, испуњава све услове из чл.
75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са  прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

5) Понуђач испуњава додатне услове:
......................[навести  све  додатне  услове  дефинисане  конкурсном
документацијом].

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                                              _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач из
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач   _____________________________________________[навести  назив
подизвођача] у поступку јавне набавке спектрофлуорофотометра број 2/20, испуњава све
услове  из  чл.  75.  ЗЈН,  односно  услове  дефинисане  конкурсном  документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Подизвођач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                                                _____________________

Напомена: Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  Изјава  мора  бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СПРЕМНОСТИ ЗА
ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

                                                                         ИЗЈАВУ

Понуђач                                                                   у поступку јавне набавке добра –
спектрофлуорофотометра, ЈН 2/20, изјављује да је сагласан да ћу у случају да ми
буде додељен уговор:

4.1.1) приликом закључивања уговора као средство финансијског обезбеђења
на име гаранције за добро извршење посла доставити Бланко сопствену меницу која
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини 10% од укупне
вредности  уговора,  без  ПДВ-a,  у  износу  од                                                            динара.
Рок важења је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла,

4.1.2) уз меницу доставити копију картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу/писму, као и копију
захтева за регистрацију менице.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у
роковима и на начин предвиђен  уговором, Наручилац  реализује средство
финансијског обезбеђења.

             Место:____________                                                          Понуђач
             Датум:_____________                  М.П.  _________________________
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(ОБРАЗАЦ 8)

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив  наручиоца: 
                                                                             
                                                                             

Седиште: 
                                                                             
  

Матични број: 
                                                                             
   

ПИБ: 
                                                                             

 Телефон:                                                                    

    На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје

                                                                      ПОТВРДУ

Да је испоручилац добара                       
                                                                   у  2019. години, испоручио
с п е к т р о ф л у о р о ф о т о м е т а р ( С п е к т р о м е т а р )  у износу од  3.000.000.
динара.
Потврда се издаје на захтев испоручиоца добара /понуђача/ ради учешћа у
поступку јавне набавке мале вредности добара, ЈН 2/20, код наручиоца -
Институт за информационе технологије у Крагујевцу и у друге сврхе се не може
користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
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Место и датум Наручилац
_________________                                                          __________________

М. П.

                                                                                                 потпис овлашћеног лица

Напомена: Неопходно је да Понуђач има у 2019. години испоручена добра
најмање у износу од 3.000.0000 динара. Уколико Понуђач нема испоручена
добра у овом износу код једног наручиоца, овај образац понуђач ће копирати и
доставити више потрврда издатих од стране различитих наручиоца.
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8.

 УГОВОР

o купопродаји спектрофлуорофотометра (спектрометра)

Закључен дана __________године у Крагујевцу између

1. Института за информационе технологије, Крагујевац, Јована Цвијића бб,
Матични број: 17922238 ПИБ: 111601132 кога заступа директор др Зоран Марковић  (у
даљем тексту: Купац) с једне стране

2. _______________________________  , МБ:  _________ ПИБ: _____________

из__________, кога заступа ____________ - (у даљем тексту:Продавац) с друге стране

Заједнички назив за учеснике у овом Уговору је: Уговорне стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је спектрофлуорофотометар  (спектрометар), (у даљем
тексту: предмет набавке) за потребе Института за информационе технологије, по
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности добара, ЈН 2/20, у свему према
Техничким спецификацијама  предмета јавне набавке, која је  саставни део  Конкурсне
документације Купца, понуди Продавца број:__________од _________ године и Одлуци
о додели уговора број _____ од _______.године, које су саставни део овог Уговора.

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 2.

Продавац се обавезује да испоруку предмета набавке изврши у року датом у
понуди из члана 1. овог уговора и то од подношења захтева за испоруком од стране
наручиоца, својим доставним возилом на адресу Купца: Институт за информационе
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технологије, Јована Цвијића б.б. 34000 Крагујевац, у оригиналном паковању, које
осигурава да се предмет набавке  не оштети.

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи према
количини, саставу и карактеристикама који су одређени у понуди из члана 1. овог
уговора и Техничкој спецификацији.

        ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно прихватају цену из Понуде Продавца у укупном
износу од

 __________  динара (без ПДВ),  односно у укупном износу од _________ динара (са ПДВ-
ом), а у свему према Понуди Продавца број ________ од _________ године.

Цена из претходног става овог члана обухвата и трошкове испоруке предмета
набавке на адресу Купца.

Продавац је дужан да своју фактуру региструје у Централном регистру фактура
који се води у Управи за трезор.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Купац се обавезује да укупну цену добара из члана 3. овог уговора, утврђену
према јединичним ценама датим у Понуди Продавца, плати у року не дужем од 45
календарских дана од дана пријема уредно регистроване фактуре испостављене по
испоруци добра из члана 1. овог уговора.

Купац  се обавезује да ће извршити плаћање на рачун Продавца број
_____________  код  ____________ банке.

Продавац се обавезује да у случају неизвршења обавеза преузетих по основу овог
Уговора, Купцу надокнади настале трошкове и проузроковану штету.

                                                           ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају
добара
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Приликом примопредаје, представник Купца је дужан да испоручена добра на
уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти
Продавцу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, представник Купца је дужан да о том недостатку писменим
путем обавести Продавца без одлагања.

У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац има право да
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа,
односно да благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку.

Купац се обавезује да испоручи добро које је предмет уговора у року од 30 дана од
дана пријема захтева за испоруком добара.

Члан 6.

У случајевима из члана 5. Ставови 2. и 3., представник Купца има право да захтева
од  Продавца  да  отклони  недостатак  или  да  му  преда  друго  добро  без  недостатка
(испуњење уговора).

Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 3 дана од дана пријема
захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана, Купац има право да раскине
уговор, о чему писаним путем обавештава Продавца.

Купац може да раскине уговор и без остављања рока ако је Продавац обавестио
Купца или крајњег корисника да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Продавац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 7.

Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора Купцу преда
уредно Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која представља средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Бланко сопствена меница за добро извршење
посла се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a, у износу од
_____________ динара. Рок важења је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.

Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења Бланко сопствену
меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.

Купац се обавезује да меницу врати Добављачу по истеку наведеног рока.
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Члан 8.

Продавац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у
складу са овим уговором.

Уколико Продавац не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће
уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Продавца на име
доброг извршења посла.

                                                       ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и закључује се и важи  12  месеци.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има
право да једнострано раскине уговор због неиспуњења, на начин одређен законом
којим се уређују облигациони односи.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се за све што није регулисано овим Уговором
имају применити  одредбе  Закона о облигационим односима.

                                                       

                                                          Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће међусобне спорове до којих би могло доћи у
примени овог Уговора, решавати споразумно.

У случају да спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана, Уговорне
стране уговарају надлежност стварно надлежног суда у Крагујевцу.

  Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у  четири  (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
задржава свака од уговорних страна.

      ЗА ПРОДАВЦА                                                                                       ЗА КУПЦА

  ____________________                                                                   _______________________

                                                                   Директор др Зоран Марковић
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