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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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 79/44 

од 28.03.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 79/45 од 

28.03.2014. године, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку добара – опреме за физичко-хемијску 

лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд  

за ЈН бр. 6-оп/2014 

 

ЈН бр. 6-оп/2014 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

III 

Опис добара, место испоруке добара, квалитет добара, 

гаранција 

 

5 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VI Образац понуде 17 

VII Модел уговора 25 

VIII Образац трошкова припреме понуде 28 

IX Образац изјаве о независној понуди 29 

 

X 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 

 

30 
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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. 6-оп/2014 су добра – опрема за физичко-хемијску 

лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Лице за контакт  
Јелена Божић, 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. 6-оп/2014 су добра - опрема за физичко-хемијску 

лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд. 

 

ОРН: 38000000  

 

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације. 
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III   ОПИС ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, КВАЛИТЕТ ДОБАРА, 

ГАРАНЦИЈА 

 

 

 

1.  Опис добара 

      Aналитички инструменти: 

      1. FTIR SPEKTROMETAR  

      2. PRENOSNI RENDGENSKI FLUORESCENTNI (XRF) SPEKTROMETAR 

 

 

2. Место испоруке добара 

 Место испоруке добара је физичко-хемијска лабораторија Републичког завода за 

заштиту споменика културе-Београд. 

  

 

3. Квалитет добара 
 Врста и квалитет предметних добара морају 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. 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. 

 

1.3. 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. 
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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: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  

Доказ за 

предузетнике: 

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  

лице: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 

суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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 

предузетнике и 

за физичко лице: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). 

 

Доказ не може бити старији од 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  

лице: 

Потврда привредног и прекршајног суда да му није 

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 

предузетнике: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

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 

физичко лице: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

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  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

физичко лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

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: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача 

која је саставни део конкурсне документације  
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 
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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) Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, 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 добaра – опрема за физичко-хемијску лабораторију Републичког 

завода за заштиту споменика културе-Београд - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.05.2014. 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 добaра – опрема за физичко-хемијску 

лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку добaра – опрема за физичко-хемијску 

лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добaра – опрема за физичко-хемијску 

лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд - НЕ 

ОТВАРАТИ ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну добaра – опрема за физичко-хемијску 

лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд - 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 
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извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

 

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. 
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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  

 

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  

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику 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. 6-оп/2014. 

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. 

 

 

 

 

mailto:office@yuheritage.com
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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 

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 - 70 пондера, израчунава се по формули а/б х 70 где је:  

      а = најнижа понуђена цена,  

      б = понуђена цена; 

 

- техничке карактеристике инструмената - 15 пондера, и то: 

• Колиматор за анализу малих површина (small spot 3mm): портабл XRF   ----- 4 пондера  

• Резолуција 0.4 cm
-1

 или боља за позицију: FTIR спектрометар -------------- 3 пондера  

• Multicomponent search опција у софтверу за идентификацију сатојака у смешама за 

позицију: FTIR спектрометар -------------- 5 пондера  

• Опциона надоградња (upgrade) са TGA, IR микроскопом и додатни модули за 

позицију: FTIR спектрометар -------------- 3  пондера 
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-    референце -  15 пондерa, израчунава се по формули а х 15 / б, где је: 

а = број продатих инструмената у наведеном периоду 

б = највећи понуђени број продатих инструмената у наведеном периоду 

 

Напомена за техничке карактеристике инструмента: Техничке карактеристике 

треба да буду приказане у оригинал спецификацији/брошури видно назначене.  

Напомена за референце:  Референце треба да се односе на период од последње три 

године (2011.,2012.,2013 год.) 

Понуђач као доказ о референцама треба да приложи изјаву корисника (купца) која 

обавезно треба да буде на меморандуму, потписана и оверена печатом. 

 

 

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 дужи рок плаћања. У случају истог 

понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 

је понудио краћи рок испоруке. 

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да 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 
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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 жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 

50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 

коју се односи (број или друга ознака 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 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

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 динара, односно такса износи 0,1 % 

процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 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.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - опрема 

за физичко-хемијску лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-

Београд , ЈН број 6-оп/2014 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/30 

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 ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКУ 

ЛАБОРАТОРИЈУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ-БЕОГРАД, ЈН бр. 6-оп/2014 

 

 

1.FTIR INFRACRVENI SPEKTROMETAR 

 
 

 

 

 

 

 

Spektrometar / tehnički deo  FT IR spektrometar. Zadihtovan spektrometar 

zaštićen od vlage sa KBr zaštitnim prozorima (sa 

CaF2 prevlakom) na delu za uzorke/module 

(Sample Compartment). Kertridži za sakupljanje 

vlage treba da budu lako izmenjivi od strane 

korisnika I dostupni bez otvaranja instrumenta i 

narušavanja atmosfere dela u koji je smeštena 

optika . Instrument  treba da ima vidljiv indikator 

vlage, na spoljnoj strani kućišta . Dodatno treba da 

poseduje panel sa integrisanim tasterima za 

upravljanje instrumentom. Automatsko softversko 

prepoznavanje modula tzv. Smart modul preko 

čipa, automatsko podešavanje parametara kao I 

monitoring kvaliteta spektra. Napredna 

sihronizacija I kontinualni monitoring napajanja , 

lasera, izvora I detektora preko softverske 

dijagnostike. Frekvenciona kalibracija : HeNe 

laser – koji ne zahteva softversku optimizaciju ili 

kalibraciju  
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Rezolucija Bolja od 0,4 cm
-1

 

Detektor High-Performance-Deuterated Triglicerine 

Sulfate, Triple Detector Compartment, mogućnost 

upgrade-a sa MCT detektorom. 

Moduli  Transmisioni modul i АТR modul ( sa 

dijamantskim kristalom i nastavcima za ravne, 

praškaste uzorke, gelove, paste ) – automatsko 

softversko prepoznavanje modula preko čipa. ATR 

modul sa dijamantskim kristalom treba da ima 

min. 5 godina garancije ; spektralni opseg do 650 

cm
-1

. Deo za pritiskanje uzorka mora da poseduje 

izmenjive nastavke za različite tipove uzoraka 

(filmovi, emulzije itd.). Disk sa kristalom treba da 

bude jednostavno izmenjiv I sa definisanim 

mestom obeleženim za postavljanje diska.  

Mehanizam za zaključavanje (lock)  treba da drži 

disk na mestu bez potrebe za dodatnim alatom ili 

intervencijama .  ATR korekcija uključujući 

podešavanje materijala kristala, refleksije, ugla I 

refraktivnog indeksa uzorka 

Optika  Dinamički prepodešen interferometar, obavezna 

Align opcija 

Beamsplitter KBr (opseg 7800 – 350 cm
-1

). Instrument mora da 

ima mogućnost upgred-a za NIR oblast  

Izvor  IR izvor za MIR oblast, externo montiran, 

izmenjiv od strane korisnika, softverski izbor IR 

oblasti. Spektrometer treba da ima opciju za drugi 

izvor (Tungsten Halogen NIR izvor) koji se čuva 

u instrumentu bez potrebe za otvaranjem poklopca 

kućišta, zamena eksterna. 

Odnos Signal/Šum (1 minut 

scan,Peak-to-Peak, 4cm
-1

)  

Bolji od  35000:1 cm
-1

 

Preciznost Bolja od od 0,01 cm
-1

 na 2000 cm
-1

 

Brzina skeniranja (broj spektara 

u sekundi) 

Maksimalna brzina 40 spektara po sekundi na 

rezoluciji 16 cm
-1

 

Upravljanje Preko PC,  PC, monitor, OS Windows®   

Softver 1. Radni softver sa bazom spektara 

(biblioteka) sa opcijama: Automatska ATR 

korekcija, Auto Reporting for Search 

Results, Quant Results, Find Peaks, 

QCheck Results, Report 

Notebook,Corrections, Background 

collection number of scans, Gain selection, 

Optical Velocity selection, Aperture 

settings, System Performance Verification. 

Kompletno praćenje dijagnostike optike u 

instrumentu ( laser, izvori, detektori, 

interferometar, napajanje), System Suitability test 

2. Hemometrijski softver za kvantitativnu 

analizu  (search, distance match, similarity 
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match, QC Compare, discriminate 

analysis, Simple Beer’s law, stepwise 

multiple linear regression (SMLR), 

classical least squares (CLS), partial least 

squares (PLS),principal component 

regression (PCR).) 

3. Validation softer  sa automatskim 

izvođenjem kvalifikacije  

Biblioteka spektara Biblioteka minerala (oko 600 spektara) kao i 

neorganskih jedinjenja ( oko1600 spektara) 

Dodatno baza od oko 18000 spektara 

(uglljovodonici, alkoholi, fenoli, aldehidi, ketoni, 

estri, anhidridi, laktoni, boje, indikatori, alkini, 

nitro i azo jedinjenja, fosforna I sumporna 

jedinjenja, neorganska jedinjenja, silani). Softer 

treba da ima mogućnost kreiranja sopstvene baze 

podataka/biblioteke spektara. 

Кvalifikacija/validacija  uređaja Obavezna je validacija svakog traženog modula 

kako u fabrici proizvođača, tako i na mestu 

instalacije. Sprovođenje AUTOMATSKE 

softverske IQ i OQ procedure. Svaki modul mora 

posebno da se kvalifikuje. U paket treba da bude 

uključen Validacioni softver ,dokumentacija:  

IQ,OQ, predlog za PQ, RQ dokumentacija  

Set za validaciju instrumenta Instrument treba da sadrži motorizovani interni 

validacioni točak sa sertifikovanim referentnim 

standardima NG-11 glass za test linearnosti 

detektora i NIST-traceable 1.5 MIL (38 microns) 

polistirenski film. Ostale pozicije za atenuaciju IR 

zraka. Validation točak mora biti obeležen 

serijskim brojem i datumom validnosti  (dokaz 

fabrički test) 

Etaloniranje  Obavezno etaloniranje od strane firme 

akreditovane po standardu ISO 17025 za 

predmetnu tehniku . Priložiti izjavu da će odmah 

nakon instalacije biti izvršeno etaloniranje 

instrumenta  

Nivoi integracije Obavezna je mogućnost upgred-a instrumenta za 

blisku IR oblast, povezivanje za različite module: 

TGA, GC , FT IR mikroskop, integraciona sfera 

ili modul. Instrument u startu treba da ima opciju 

za eksterno sprovođenje IR zraka ( dual side)  

Instalacija i testiranje 

instrumenta 

Treba da budu uključeni u cenu.  

Obuka za softver i rad sa realnim 

uzorcima     

Treba da bude obavezno uključena u cenu sa 

teorijskom obukom od minimum 3 radna dana. 

Garancija  Minimum 12 meseci od dana instalacije 

Uputstvo za upotrebu  Obavezno uputstvo na engleskom (za instrument i 

softver)  I prevod uputstva na srpskom jeziku ( 

ponudjač treba da dostavi izjavu na 
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2.XRF  SPEKTROMETAR 

 

Spektrometar / tehnički deo Prenosni (handheld) rendgenski fluorescentni 

(XRF) spektrometar.Min 50 kV/200uA, 2W Ag 

anodna katodna cev (x ray tube). Interna memorija 

snimljenih spektara/ rezultata min. 10 000. 

Integrisana ccd kamera u boji za fotografisanje 

analiziranih tačaka. Tač skrin ekran za upravljanje 

i kontrolu instrumenta.GPS risiver. 

Rezolucija   

Detektor SDD detektor 

Moduli  

Izvor 50 kV/200uA, 2W Ag anodna katodna cev (x ray 

tube) 

Upravljanje Tač skrin ekran za upravljanje i kontrolu 

instrumenta. Prenos podataka  putem USB, 

Blutooth-a i  RS 232 serijskim portom. Obavezna 

zaštita (password) od neovlašćenog pristupa 

instrumentu radi zaštite od radijacije x zracima. 

Softver Softverski paket za pregled spektara i rezultata, 

download i daljinsko upravljanje.  

Kolimator Kolimacioni ekcitacioni x zrak za analizu  malih 

tačaka veličine 3mm sa mogućnošću direktnog 

uključivanja i isključivanja ove funkcije 

Radni modovi Metali i metalne legure, metali i minerali, 

enviromental mode. Obavezna detekcija sledećih 

elemenata: Al, Si, Mg, S, P, Hg, Ti, Cr, Mn, Fe, 

Co, Cu, Zn, Ag, Au, Sn, Sb, Pb, Cd, Ba, As, Ca, K, 

Cl 

Ostala prateća oprema Baterije, punjač baterija, PC konekcioni kabal, 

referentni uzorci ili sertifikovan referentni material 

za otvorene radne modove, transportni kofer, 

stalak 

Instalacija i testiranje 

instrumenta 

Treba da bude uključena u cenu 

Obuka za softver i rad sa realnim 

uzorcima 

Treba da bude uključena u cenu minimalno jedan 

radni dan sa realnim uzorcima 

Garancija Minimum 12 meseci od dana instalacije 

Servis Obevezna podrška od strane sertifikovanog 

servisera zaposlenog na neodređeno vreme kod 

zastupnika na teritoriji Republike Srbije. Obavezni 

memorandumu za obezbeđenje prevoda uputstva) 

Оdržavanje/servis Obevezna podrška od strane sertifikovanog 

servisera zaposlenog na neodređeno vreme kod 

zastupnika na teritoriji Republike Srbije. 

Obavezni dokazi : sertifikat za servis i za 

validaciju i M2 obrazac 
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dokazi : sertifikat za servis i M2 obrazac 

Uputstvo za upotrebu Obavezno uputstvo na engleskom (za instrument i 

softver)  I prevod uputstva na srpskom jeziku ( 

ponudjač treba da dostavi izjavu na memorandumu 

za obezbeđenje prevoda uputstva) 

Napomena:Sve karakteristike kao dokaz u original specifikaciji /brošuri vidno naznačene 

kao i potvrda o kompletnoj usaglašenosti  sa zahtevom.  

 

Опис инструмента Количина Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

1. FTIR 

INFRACRVENI 

SPEKTROMETAR 

 

1 

  

2. XRF  

SPEKTROMETAR 

  

1 

  

 

 

Укупна цена (1+2) без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са (1+2) 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 
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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 опреме за физичко-хемијску лабораторију Републичког завода за 

заштиту споменика културе-Београд 

 

Закључен између: 

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, в.д. директора 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

______________________________________________________________ 

са седиштем у ___________________, улица ________________________, ПИБ: 

________________________ Матични број: __________________________ 

Број рачуна: _____________________ Назив банке: _____________________, 

Телефон: ____________________Телефакс: ______________________ 

кога заступа _______________________________________________ 

(у даљем тексту: Испоручилац), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 2-оп/2014 

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. 

124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке број 6-оп/2014, чији је предмет 

набавка добара – опрема за физичко-хемијску лабораторију Републичког завода за 

заштиту споменика културе-Београд; 

- Наручилац је Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници Наручиоца; 

- да је Испоручилац 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 Испоручиоцу Уговор о набавци добара - опрема за физичко-

хемијску лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд  

- да ће Испоручилац 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: 

      Aналитички инструменти: 

      1. FTIR SPEKTROMETAR  

      2. PRENOSNI RENDGENSKI FLUORESCENTNI (XRF) SPEKTROMETAR 

 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - ЦЕНА 

 

Члан   2. 

Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог уговора износи: ___________ 

динара, без урачунатог ПДВ-а, односно: _______________ динара са урачунатим ПДВ – 

ом; 

Наведена цена је фиксна.  

Порез на додату вредност плаћа Наручилац. 

 

Исплату уговорене цене Наручилац ће извршити на следећи начин: 

________________________________________________________________________ 

 

 

НАЧИН И РОКОВИ ИСПОРУКЕ  

Члан 3. 

Рок испоруке добара из члана 1. овог уговораа је _______ дана од дана потписивања 

уговора (према прихваћеној понуди Испоручиоца).  

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 

Испоручиоца, рок испоруке добара из претходног става ће се продужити за време док 

виша сила траје. 

Члан 4. 

Уколико Испоручилац 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 Испоручиоца. 

Комисија је обавезна да започне са радом најкасније у року од 3 (три) радна дана од 

дана када Испоручилац обавести Наручиоца да су добра спремна за квантитативно-

квалитативну примопредају. 

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје комисија саставља званични 

Записник који потписују и оверавају Наручилац и Испоручилац. 

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 6. 

За испоручена добра, Испоручилац даје Наручиоцу гаранцију у трајању од 

__________________________. 

 

Гарантни рок почиње да тече од дана пријема добара (члан 5. уговора) односно 3 дана 

након писменог обавештења Испоручиоца да је роба спремна за пријем (3 дана од 

датума са доставнице) уколико пријем није извршен кривицом Наручиоца.  

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Овај уговор ступа на снагу даном 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 ИСПОРУЧИОЦА 

 

  _______________________                                              _______________________ 

 

      В. Д. Д И Р Е К Т О Р А                                                        Д И Р Е К Т О Р    

          Мирјана Андрић 
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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 добара – опрема за физичко-хемијску лабораторију Републичког 

завода за заштиту споменика културе-Београд, ЈН бр. 6-оп/2014, 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 добара – опрема за 

физичко-хемијску лабораторију Републичког завода за заштиту споменика културе-

Београд, ЈН бр. 6-оп/2014, 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. 

 

 

 


