РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - БЕОГРАД
Ул. Радослава Грујића бр. 11 Београд
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
НАБАВКА ИНФРАЦРВЕНОГ МИКРОСКОПА (mikro – FTIR)
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 16-оп

Потписи чланова Комисије за јавну набавку бр. 17-оп:
1. Војин Николић, члан ______________________________________
Татјана Трипковић, заменик члана ___________________________
2. Милодарка Коцев, члан ____________________________________
Драган Станојевић, заменик члана ___________________________
3. Јелена Божић, члан ________________________________________
Бранислав Орлић, заменик члана _____________________________

март 2015. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 14/15,
у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 25/13
од 30.03.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 25/14 од
30.03.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра – инфрацрвени микроскоп
(mikro - FTIR)
за ЈН бр. 16-оп
ЈН бр. 16-оп
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Опис добра, место испоруке добра, квалитет добра,
гаранција
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона

Страна
3
4
5

6
10
18
24
27
28
29
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Републички завод за заштиту споменика културе-Београд
Адреса: Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11
ПИБ 100291710,
Матични број 07010028
Шифра делатности: 91.03
Интернет страница: www.heritage.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 16-оп је добро – инфрацрвени микроскоп (mikro - FTIR)
4. Процењена вредност јавне набавке
6.494.400,00 динара, без урачунатог ПДВ-а
Напомена: Средства за реализацију ове јавне набавке су обезбеђена из донације Владе
Јапана, из ког разлога је набавка предметног добра ослобођена плаћања ПДВ-а, у
складу са одредбом члана 26. став 1. тачка 1) подтачка 1а) Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04......142/14).
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Лица за контакт
Јелена Божић, тел. 011/2451-642, факс 011/344-1430
Војин Николић, тел. 011/2451-642, факс 011/344-1430
office@yuheritage.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 16-оп је добро – инфрацрвени микроскоп (mikro – FTIR),
који се набавља за физичко – хемијску лабораторију Републичког завода за заштиту
споменика културе – Београд.
ОРН: 38000000 - лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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III ОПИС ДОБРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА, КВАЛИТЕТ ДОБРА, ГАРАНЦИЈА

1. Опис добра
Инфрацрвени микроскоп (mikro – FTIR) треба да одговара свим техничким
карактеристикама које су наведене у техничкој спецификацији ове конкурсне
документације (Одељак VI тачка 5)).
2. Место испоруке добра
Место испоруке добра је физичко-хемијска лабораторија Републичког завода за
заштиту споменика културе-Београд.
3. Квалитет добра
Врста и квалитет предметног добра мора одговарати спецификацији наручиоца
и бити у складу са важећим стандардима за ову врсту добара.
4. Гаранција
Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку добара.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан
чл. 76. Закона, и то:
кадровски капацитет:
Понуђач треба да има сертификованог сервисног инжењера запосленог
на неодређено време, што доказује закљученим уговором о раду,
сертификатом и обрасцем М пријава ( све фотокопије).

1.3.

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.

1.4.

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 додатни услов испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно из одговарајућег регистра;

2) 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 животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
лице: суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
предузетнике и полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
за физичко лице: осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
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3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда;
Доказ за правно Потврда привредног и прекршајног суда да му није
лице: изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности
Доказ за Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
предузетнике: забране обављања делатности или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано,
да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности;
Доказ за Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
физичко лице: забране обављања одређених послова;
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
4. 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;
Доказ за правно Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
физичко лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
5. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
предузетнике: која је саставни део конкурсне документације
Доказ за
физичко лице:
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6. Извођач треба да има запосленог на неодређено време сервисног
инжењера – додатни услов (кадровски капацитет)
Доказ за правно
1) Фотокопија сервисног сертификата
лице:
2) Фотокопија уговора о раду
Доказ за
3) Фотокопија обрасца М пријава
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре. То морају навести у својој понуди.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
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: Београд, Радослава Грујића бр.11, са назнаком: ,,Понуда
за јавну набавку добра – инфрацрвени микроскоп (mikro - FTIR) - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 06.05.2015. године, до 12:00 сати.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републички завод за
заштиту споменика културе-Београд, адреса: Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – инфрацрвени микроскоп (mikro - FTIR) НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – инфрацрвени микроскоп (mikro - FTIR) НЕ ОТВАРАТИ ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку добра – инфрацрвени микроскоп (mikro - FTIR) НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну добра – инфрацрвени микроскоп (mikro - FTIR)
- НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је не краћи 7 дана од дана испостављања фактуре, којом је потврђена
испорука добра.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс.
8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара која су предмет ове јавне набавке може одредити сам понуђач.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. 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.
10. 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
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 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 уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда
(средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење
понуде).
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања са
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах
по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави
оригиналну банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај
авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје
наjкраће до правдања аванса. Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него
што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног
плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail office@yuheritage.com или факсом на број
011/344-1430 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 16-оп.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
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висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: Економски
најповољнија понуда, а на основу следећих елемената:
-

понуђена цена - 85 пондера, израчунава се по формули а/б х 85 где је:
а = најнижа понуђена цена,
б = понуђена цена;

- техничке карактеристике инструмената - 10 пондера, и то:
• тринокулар (окулари и CCD камера )
---- 1 пондер
• опција мапирања узорака
---- 4 пондера
• опција хемијског имиџинга (chemical imaging) ---- 5 пондера
Напомена за техничке керактеристике: Ако понуђач нуди инструмент који поседује
тражену карактеристику добија наведен број пондера. Уколико понуђени инструмент
не поседује тражену карактеристику која је наведена добија 0 пондера.
- гарантни рок - 5 пондерa, израчунава се по формули а/б х 5, где је:
а = понуђени гарантни рок
б = најдужи понуђени гарантни рок
Напомена за гарантни рок : Гарантни рок треба да буде исказан у месецима и не
може бити краћи од 12 месеци од дана инсталације у лабораторији наручиоца.
Општа напомена: Број пондера се изражава на две децимале.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог
понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
раније доставио понуду наручиоцу, применом принцима Prior tempore, potior iure –
Први у времену – пречи у праву..
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
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прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail office@yuheritage.com, факсом на број 011/344-1430
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана 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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 16-оп,
сврха уплате: ЗЗП са називом наручиоца и бројем или другом ознаком конкретне јавне
набавке, корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.

17/29

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра –
инфрацрвеног микроскопа (mikro - FTIR), ЈН број 16-оп.
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
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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.

20/29

5) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБРА
ЈН бр. 16-оп
1.INFRACRVENI MIKROSKOP (mikro-FTIR)

Spektrometar

Rezolucija
Detektor

Moduli

Optika
Izvor
Odnos Signal/Šum
Mikroskop

Preciznost
Upravljanje
Prateće aksesorije

FTIR spektrometar. Optički deo zaštićen od vlage.
Upravljanje
preko
računara.
Automatsko
softversko prepoznavanje instaliranih modula za
rad različitim tehnikama poput transmisije,
refleksije i ATR-a . Automatsko podešavanje
parametara rada.
0,5 cm-1 ili bolja
Detektori za mid IR opseg.DTGS i MCT detektor
za analizu malih površina u refleksionom modu.
MCT na spektrometru ili mikroskopu u zavisnosti
od tehničkog rešenja proizvođača.
Transmisioni (ili АТR modul) sa nosačem uzorka
(KBr pilule) i ručnom stegom za izradu pilula
ukoliko je spektrometarski deo odvojen od
mikroskopa
Interferometar
IR izvor za midIR oblast
Bolji od 30 000:1 cm-1
Mogućnost rada u transmisionom, refleksionom i
ATR modu. Single point detektor (ili opciono
detektor za hemijski imidžing). MCT detektor za
analizu izuzetno malih (mikronskih) površina u
refleksionom modu.. Motorizovani nosač (stage)
uzorka hoda 0.1um za potpunu kontrolu rada,
izbora aperture, autocentriranja i automatskog
fokusiranja preko PC-a. Objektivi 4x i 40x Vis i
15 x IR. Optika za visoka uvećanja kako bi se
omogućila analiza uzoraka veličina bliskih 10um.
Mikro ATR nastavak (germanijumski ili
dijamantski). Trinokular, CCD kamera (ili
drugačije rešenje). Mogućnost uvida u Vis i IR
sliku analizirane površine. Izvor Vis svetla za
iluminaciju uzorka i dobijanje slike u vidljivom
delu spektra.
0,01 cm-1 ili bolja
Preko PC (PC, monitor, OS Windows® )
Instrument mora biti nakon instalacije potpuno
osposobljen i operativan za nesmetan rad
korisnika sa pratećim start up kitom, nosačima
uzorka, ručnom presom za izradu KBr pilula, svim
neophodnim aksesorijama za rad sa MCT
detektorom. Oprema za nesmetan rad u svim
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Softver

Biblioteka spektara

Кvalifikacija/validacija uređaja

Etaloniranje

Instalacija instrumenta
Puštanje u rad i obuka korisnika
Garancija
Uputstvo za upotrebu
Servisna i tehnička podrška

tehnikama (refleksija, transmisija, ATR)
1. Radni softver za snimanje spektara i
obradu rezultata
2. Hemometrijski softver za kvantitativnu
analizu
3. Validacioni softver
4. Softver za mapiranje i hemijski imidžing
Minimum:
Biblioteka neorganskih i organskih jedinjenja
( najmanje18 000 ) + Biohemijska biblioteka
( najmanje 4000 ). Softver treba da ima
mogućnost kreiranja korisničke biblioteke
spektara.
Obavezna je validacija modula kako u fabrici
proizvođača, tako i na mestu instalacije.
Sprovođenje IQ i OQ procedure,dokumentacija:
IQ,OQ
Obavezno etaloniranje od strane firme
akreditovane po standardu ISO 17025 za
predmetnu tehniku. Priložiti izjavu da će odmah
nakon instalacije biti izvršeno etaloniranje
instrumenta
Treba da bude uključena u cenu.
Treba da bude obavezno uključena u cenu sa
praktičnom obukom od minimum 3 radna dana.
Minimum 12 meseci od dana instalacije
Obavezno uputstvo na engleskom za instrument i
softver.
Obevezna podrška od strane sertifikovanog
servisera zaposlenog na neodređeno vreme kod
zastupnika na teritoriji Republike Srbije u
garantnom i vangarantnom roku .
Obavezni dokazi : servisni sertifikat i M obrazac
Navesti cene radnog sata servisnog inžinjera u
garantnom i vangarantnom roku kao i cenu
dolaska u laboratoriju kupca

Napomena:Sve karakteristike kao dokaz u original specifikaciji /brošuri vidno naznačene
kao i potvrda o kompletnoj usaglašenosti sa zahtevom.
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Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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, потписати и печатом оверити образац понуде.
- С обзиром на то да су средства за реализацију ове јавне набавке обезбеђена из донације Владе
Јапана, плаћање предметног добра је ослобођено пореза на додату вредност, у складу са
одредбом члана 26. став 1. тачка 1) подтачка 1а) Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС“, бр. 84/04......142/14).
Изабрани понуђач ће, након потписивања уговора и спроведене процедуре Пореске управе
Министарства финансија, добити потврду о ослобађању од плаћања ПДВ – а приликом увоза
добра у Републику Србију.
(Понуђачи уписују и цену без ПДВ-а и цену са ПДВ-ом).
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Модел уговора мора бити попуњен, потписан и оверен печатом.

УГОВОР
о набавци инфрацрвеног микроскопа (mikro - FTIR)
Закључен између уговорних страна:
Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд
са седиштем у Београду, улица Радослава Грујића бр.11, ПИБ: 100291710, Матични
број: 07010028, Шифра делатности: 91.03
Број рачуна: 840-517664-09 Управа за јавна плаћања - Београд,
Телефон: 011/2454-786Телефакс: 011/344-1430
кога заступа Мирјана Андрић, директор
(у даљем тексту: Наручилац)
и
______________________________________________________________
са седиштем у ___________________, улица ________________________, ПИБ:
________________________ Матични број: __________________________
Број рачуна: _____________________ Назив банке: _____________________,
Телефон: ____________________Телефакс: ______________________
кога заступа _______________________________________________
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број: 16-оп
Број и датум одлуке о додели уговора:____________.
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ____________
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12 и 14/15) спровео отворени поступак јавне набавке број 16-оп, чији је предмет
набавка добра – инфрацрвени микроскоп (mikro - FTIR);
- Наручилац је Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Наручиоца, као и на Порталу „Службеног гласника РС“ у складу
са чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама;
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ___________ (биће
преузето из понуде), која се налази у прилогу уговора и саставни је део Уговора;
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- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број ____________(попуњава
Наручилац), доделио Добављачу уговор о набавци добра – инфрацрвени микроскоп
(mikro - FTIR).
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом уговору делимично поверити
Подизвођачу (попуњава Наручилац).
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја опреме за физичко-хемијску лабораторију
Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд и то:
ИНФРАЦРВЕНИ МИКРОСКОП (mikro - FTIR)
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност добра из члана 1. овог уговора износи: _____________
динара, без урачунатог ПДВ-а.
Наведена цена је фиксна.
Порез на додату вредност се не урачунава у цену из става 1. овог члана, на основу
члана 26. став 1. тачка 1) подтачка 1а) Закона о порезу на додату вредност („Службени
гласник РС“, бр. 84/04......142/14).
Наручилац ће, након обостраног потписивања уговора и спроведене процедуре Пореске
управе Министарства финансија, предати Добављачу потврду о ослобађању од ПДВ-а.
Исплату уговорене цене Наручилац ће извршити на следећи начин:
________________________________________________
НАЧИН И РОКОВИ ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Рок испоруке добра из члана 1. овог уговораа је _______ дана од дана обостраног
потписивања уговора (према прихваћеној понуди Добављача).
Уколико после закључивања овог уговора наступе околности више силе (елементарне
непогоде, ванредни догађаји који се не могу предвидети, генерални штрајк, акти владе
и друго) које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза
Добављача, рок испоруке добра из претходног става ће се продужити за време док виша
сила траје.
Члан 4.
Уколико Добављач буде каснио при испоруци, Наручилац има право на наплату
уговорне казне у износу од 0,5‰ (пола промила) за сваки дан кашњења, а највише до
3% укупне вредности добра које је предмет уговора.
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КВАНТИТАТИВНО КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Квантитативно-квалитативни пријем добара врши комисија Наручиоца у присуству
овлашћених представника Добављача.
Комисија је обавезна да започне са радом најкасније у року од 3 (три) радна дана од
дана када Добављач обавести Наручиоца да су добра спремна за квантитативноквалитативну примопредају.
По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје комисија саставља званични
Записник који потписују и оверавају Наручилац и Добављач.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
За испоручено добро, Добављач даје Наручиоцу гаранцију у трајању од ________
месеци рачунајући од дана инсталације у лабораторији Наручиоца.
Гарантни рок почиње да тече од дана пријема добара (члан 5. уговора) односно 3 дана
након писменог обавештења Добављача да је роба спремна за пријем (3 дана од датума
са доставнице) уколико пријем није извршен кривицом Наручиоца.
Добављач се обавезује да обезбеди подршку од стране квалификованог сертификованог
сервисера у гарантном и вангарантном року.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања овлашћених представника и
овере уговора од стране уговорних страна.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да за све што није регулисано овим уговором важе одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 9.
Све евентуалне неспоразуме који проистекну из овог уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно, а уколико не постигну сагласност, одређује се надлежност
Привредног суда у Београду.
Члан 10.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ДОБАВЉАЧА

_______________________

_______________________

ДИРЕКТОР
Мирјана Андрић

ДИРЕКТОР
____________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, 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:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра – инфрацрвеног микроскопа (mikro – FTIR), ЈН бр. 16-оп,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________ у поступку јавне набавке добра – инфрацрвеног
микроскопа (mikro – FTIR), ЈН бр. 16-оп, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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