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На основу чл . 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 
у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 08/2019-1 од 
26.08.2019. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ЈН БРОЈ - 08/2019  
ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА 
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15 
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5 Упутство понуђачима како да сачине понуду 
     5.23. Изјава о непромењеном садржају конкурсне документације 

20 
26 

6 Образац понуде са  обрасцем структуре цене 27 

7 Модел уговора 38 

8 Образац трошкова припреме понуде 67 
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1 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Подаци о наручиоцу:  

Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања, Др. Суботића 4, Београд  

 

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 

набавки, на интернет страници  Наручиоца: www.imi.bg.ac.rs и на Порталу службених 

гласила Републике Србије и бази прописа. 

  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, обликованом 

по партијама у складу са Законом. 

 

Предмет јавне набавке: Лабораторијска опрема 

Број јавне набавке: 08/2019 

Врста педмета: добра 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци. 

Уговор се закључује на период од годину дана. 

 

Контакт: Референт за јавне набавке – Биљана Бујошевић – nabavke@imi.bg.ac.rs,  

 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у  року од 25 (двадесетпет) дана од дана 

отварања понуда. 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“, по 

партији. 

 
 

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је ближе одређен у поглављу 3 – Техничке карактеристике 
(спецификације) предмета јавне набавке. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 38000000 - Лабораторијска, оптичка и 
прецизна опрема (осим наочара), 38437100 - Пипете. 

 
Предмет јавне набавке је обликован у 5 (пет) посебних целина (партија) и то: 

- ПАРТИЈА 1 - EEG Smarting sistem 

- ПАРТИЈА 2 - UV кабинет за PCR са пратећом опремом 

- ПАРТИЈА 3 - Аутоклав  

- ПАРТИЈА 4 - Канистери са пратећом опремом 

- ПАРТИЈА 5 - Аутоматске пипете и наставци 
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3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)   
 
Предмет јавне набавке обликован је у 5 (пет) посебних, истоврсних целина (партија), тако 
да се свака целина може уговарати засебно и то: 

 

ПАРТИЈА 1 – Mobilni EEG Smarting sistem 

1. Hardver za registraciju EEG signala sa sledećim karakteristikama:  
 

 Opšte karakteristike     

Broj kanala  24 ili više 

Tip kanala / Referentna elektroda  referentni kanali / jedna referentna elektroda 
tokom registracije  

Ulazna impedanca  500 MΩ 

Ulazni šum (Input Referred Noise)  1 µV 

Ulazni opseg  ± 100 mV 

CMMR > 100 dB 

Ostale karakteristike  Ugrađen 3D žiroskop  

 AD konverter   

Frekvencija semplovanja  500 Hz ili veća  

Vrsta semplovanja  Paralelno  

Rezolucija  24-bit 

Frekventni opseg   0-250 Hz ili širi  

Anti-aliasing Filter  Da  

Aktivno uzemljenje  Da  

 Komunikacija   

Bluetooth  Da  

Bluetooth domet  Najmanje 8 m  

 Napajanje   

USB  Da  

Interna baterija  Da  

Trajanje baterije pod punim režimom rada  4h ili više  

 Dimenzije    

Težina  Najviše 100 g 

2. Softver za kontrolu registracije i osnovnu obradu signala.  
Obavezno postojanje mogućnosti izvoza zapisa u nekom od poznatih formata za obradu u drugim 
programima (.edf, .xdf, .mat).  

3. EEG kapa sa ugrađenim elektrodama  
Najmanje 24 ugrađene elektrode po 10-20 sistemu sa IDC konektorima  

4. Uputstvo za upotrebu    

 

Након испоруке опреме понуђач је у обавези да изврши: 

1. Упознавање са системом и иницијално пуштање у рад; 

2. Обуку за рад на систему (on-site); 

3. Техничку и сваку другу подршку по захтеву Наручиоца; 

4. Обезбеди сервис и резервне делове, минимум 5 година од дана исоруке опреме. 
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- Обука: 
Изабрани понуђач ће бити обавезан да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која 
одреди наручилац, у циљу потпуног оспособљавања за употребу испорученог уређаја.  
Обука се врши на локацији Наручиоца. 
Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с тим 
што наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 
уређаја у рад. 
Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року. 
Изабрани Понуђач је обавезан да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом 
потврђује да су лица које је одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и 
коришешћење испоручене опреме. 
 
- Рок за отклањање кварова: 
Понуђач је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица Наручиоца 
(ради отклањања квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који не може 
бити дужи од 2 (два) радна дана, те да изврши отклањање квара у року који не може бити 
дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. 
Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана констатације 
квара уколико поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, који сервис 
нема на лагеру те га је потребно увести. Уколико поправка не буде извршена, Понуђач је 
обавезан да испоручи ново добро у накнадном року од 30 дана од дана истека рока за 
поправку предметног добра. 
 
- Понуђачи су обавезни да за понуђену опрему, ради провере техничких карактеристика  
доставе: 
Каталог, проспект или слично или извод из каталога, проспекта или сличног, на основу кога се 
несумњиво могу утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, тако да се без сумње 
може доказати да понуђено добро испуњава све захтеване техничке карактеристике. 
Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених 
техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да 
се недвосмислено може закључити да је понуђена опрема у складу са траженом техничком 
спецификацијом. Прилoжене техничке карактеристике понуђених добара (произвођачка 
документација на српском језику или енглеском језику) чине саставни део понуде. 
Опрема мора бити упаковано у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и 
мора обезбеди сигурност опреме од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и ускладиштењу. 
 
- Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 
- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 60 
(шездесет) дана од дана потписивања уговора.  
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана 
од дана испоруке опреме. 
 
- Гарантни рок: минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
Добављач је дужан да, по испоруци достави гаранцију као и да на њој упише дан од кога 
почиње тећи гарантни рок. 
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ПАРТИЈА 2 - UV кабинет за PCR са пратећом опремом 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Количина 

UV кабинет за PCR  
Opremljen UV lampom za dezinfekciju radne površine  
Automatsko isključivanje UV lampe pri otvaranju prednjeg panela  
Okvir i radna površina od čelika  
Prednji panel od stakla prevučenog UV zaštitnim filmom 
Otvaranje prednjeg stakla u tri podesive pozicije  
Digitalni tajmer  
Utičnica za 220 V 
UV lampa, 25 W, 254 nm 
UV recirkulator  
Dimenzije aparata h 555 mm, d 585 mm, w 690 mm  
Dimenzije radne površine 650 x 475 mm 
Protok 7 m3/h 
Nivo buke 33-37 dB 
Potrošnja 67 W  
Maksimalna težina 32 kg  

ком 2 

POTREBNO JE DA SE UZ UV KABINET ISPORUČI I SLEDEĆE:  

1. Minicentrifuga – комада 1   
·         Brzina 0-6000 rpm, 2000 x g 
·         Mikroprocesorska kontrola 
·         Tajmer 0-25 minuta 
·         Sa rotorom za 8 x 1.5/2 ml tube i rotorom za 16 x 0.2 ml tube sa 
adapterima za 8 x0.2/0.4/0.5 ml tube   
·         Dimenzije: fi 160 mm, visina 116 mm 
·         Tezina maximum 1.1 kg 

ком 1 

2. Vortex – комада 1   
·         Podesive brzine od 0 do 4500 rpm 
·         Orbitalno kretanje, 4.5 mm 
·         Dimenzija 100 x 100 x 70 mm 
·         Nivo zaštite IP43 
·         Maksimalne težine 0.55 kg 

ком 1 

3. Set rashladnih stalaka za pripremu PCR reakcija – 2 комада у сету 
•       Za mikrotube zapremine 0.2 ml, sa 96 mesta 
•       Održavanje temperature uzoraka na 0°C tokom jednog sata 
•       Promena boja stalka kao indikacija porasta temperature preko +7°C 
•       Sprečavanje zamrzavanja uzoraka zbog konusnih kontura 

ком 1 

 
- Обука: 
Изабрани понуђач ће бити обавезан да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која 
одреди наручилац, у циљу потпуног оспособљавања за употребу испорученог уређаја.  
Обука се врши на локацији Наручиоца. 
Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с тим 
што наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 
уређаја у рад. 
Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року. 
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Изабрани Понуђач је обавезан да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом 
потврђује да су лица које је одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и 
коришешћење испоручене опреме. 
 
- Рок за отклањање кварова: 
Понуђач је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица Наручиоца 
(ради отклањања квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који не може 
бити дужи од 2 (два) радна дана, те да изврши отклањање квара у року који не може бити 
дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. 
Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана констатације 
квара уколико поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, који сервис 
нема на лагеру те га је потребно увести. Уколико поправка не буде извршена, Понуђач је 
обавезан да испоручи ново добро у накнадном року од 30 дана од дана истека рока за 
поправку предметног добра. 
 
- Понуђачи су обавезни да за понуђену опрему, ради провере техничких карактеристика  
доставе: 
Каталог, проспект или слично или извод из каталога, проспекта или сличног, на основу кога се 
несумњиво могу утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, тако да се без сумње 
може доказати да понуђено добро испуњава све захтеване техничке карактеристике. 
Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених 
техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да 
се недвосмислено може закључити да је понуђена опрема у складу са траженом техничком 
спецификацијом. Прилoжене техничке карактеристике понуђених добара (произвођачка 
документација на српском језику или енглеском језику) чине саставни део понуде. 
Опрема мора бити упаковано у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и 
мора обезбеди сигурност опреме од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и ускладиштењу. 
 
- Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 
- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 60 
(шездесет) дана од дана потписивања уговора.  
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана 
од дана испоруке опреме. 
 
- Гарантни рок: минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
Добављач је дужан да, по испоруци достави гаранцију као и да на њој упише дан од кога 
почиње тећи гарантни рок. 
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ПАРТИЈА 3 -  Аутоклав 

ОПИС Јед. мере Количина 

Аутоклав хоризонтални са интегрисаним принтером 
- Kapacitet 23 litra 
- Dimenzije 690x480x455mm, u skladu sa CE  
- Pre-vakuum podeljen u tri dela 
- Nerđajuća komora 
- LCD ekran 
- Opremljen sa kvalitetnom pumpom sa visokim performansima 
- Visoko kvalitetna pumpa za vodu i ventili 
- Nezavisni generator pare 
- Samo-kalibracija 
- Rezervoar za vodu koji je lak za čišćenje 
- Proces sušenja: pomoću vakuuma 
- Temperatura sterilizacije: 121°C i 134°C 
- Test programi: Helix test, B&D test i Vakuum test 
- Ciklusi sterilizacije: sa raspolaganju su sedam ciklusa i tri test 
programa 

ком 1 

 
- Обука: 
Изабрани понуђач ће бити обавезан да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која 
одреди наручилац, у циљу потпуног оспособљавања за употребу испорученог уређаја.  
Обука се врши на локацији Наручиоца. 
Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с тим 
што наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 
уређаја у рад. 
Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року. 
Изабрани Понуђач је обавезан да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом 
потврђује да су лица које је одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и 
коришешћење испоручене опреме. 
 
- Рок за отклањање кварова: 
Понуђач је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица Наручиоца 
(ради отклањања квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који не може 
бити дужи од 2 (два) радна дана, те да изврши отклањање квара у року који не може бити 
дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. 
Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана констатације 
квара уколико поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, који сервис 
нема на лагеру те га је потребно увести. Уколико поправка не буде извршена, Понуђач је 
обавезан да испоручи ново добро у накнадном року од 30 дана од дана истека рока за 
поправку предметног добра. 
 
- Понуђачи су обавезни да за понуђену опрему, ради провере техничких карактеристика  
доставе: 
Каталог, проспект или слично или извод из каталога, проспекта или сличног, на основу кога се 
несумњиво могу утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, тако да се без сумње 
може доказати да понуђено добро испуњава све захтеване техничке карактеристике. 
Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених 
техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да 
се недвосмислено може закључити да је понуђена опрема у складу са траженом техничком 
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спецификацијом. Прилoжене техничке карактеристике понуђених добара (произвођачка 
документација на српском језику или енглеском језику) чине саставни део понуде. 
Опрема мора бити упаковано у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и 
мора обезбеди сигурност опреме од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и ускладиштењу. 
 
- Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 
- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 60 
(шездесет) дана од дана потписивања уговора и уплате аванса.  
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана 
од дана испоруке опреме. 
 
- Гарантни рок: минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
Добављач је дужан да, по испоруци достави гаранцију као и да на њој упише дан од кога 
почиње тећи гарантни рок. 
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ПАРТИЈА 4 - Канистери са пратећом опремом 

ОПИС 

Јед. 
мере Количина 

Кontejner za tečni azot: 

- zapremine 35 litara azota; 

- sa statičkim vremenom čuvanja 130 dana; 

- sa radnim vremenom čuvanja 80 dana; 

- sa dnevnim isparavanjem tečnog azota 0,27 litara/danu; 

- sa 6 rekova; 

- sa kapacitetom od 750 krio tuba od 2ml; 

- sa roller bazom 

Ком 4 

Кontejner za tečni azot: 

- zapremina 165 litara tečnog azota; 

 - sa statičnim vremenom čuvanja 33 dana; 

- sa dnevnim isparavanjem 5 litara/danu; 

- sa kapacitetom od 10400 krio tuba od 2ml; 

- sa 7  polica za smeštaj uzoraka 

Ком 1 

Кontejner  za čuvanje i dolivanje tečnog azota: 

- zapremina 50 litara 

- sa sistemom za pretakanje; 

- sa statičnim vremenom čuvanja od 122 dana;  

- sa dnevnim isparavanjem 0,41litar/danu; 

- sa roller bazom. 

Ком 1 

Sigurnosni komplet za rad sa materijalima na ultraniskim 

temperaturama od -196ºC, koji se sastoji od: 

- zaštitne plave kecelje; 

-  zaštitnih rukavica dužine 400mm; 

- zaštitnog vizira i sonde za merenje nivoa tečnog azota u kontajneru. 

Ком 3 

 
- Обука: 
Изабрани понуђач ће бити обавезан да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која 
одреди наручилац, у циљу потпуног оспособљавања за употребу испоручене опреме.  
Обука се врши на локацији Наручиоца. 
Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с тим 
што наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 
уређаја у рад. 
Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року. 
Изабрани Понуђач је обавезан да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом 
потврђује да су лица које је одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и 
коришешћење испоручене опреме. 
 
- Рок за отклањање кварова: 
Понуђач је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица Наручиоца 
(ради отклањања квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који не може 
бити дужи од 2 (два) радна дана, те да изврши отклањање квара у року који не може бити 
дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. 
Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана констатације 
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квара уколико поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, који сервис 
нема на лагеру те га је потребно увести. Уколико поправка не буде извршена, Понуђач је 
обавезан да испоручи ново добро у накнадном року од 30 дана од дана истека рока за 
поправку предметног добра. 
 
- Понуђачи су обавезни да за понуђену опрему, ради провере техничких карактеристика  
доставе: 
Каталог, проспект или слично или извод из каталога, проспекта или сличног, на основу кога се 
несумњиво могу утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, тако да се без сумње 
може доказати да понуђено добро испуњава све захтеване техничке карактеристике. 
Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених 
техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да 
се недвосмислено може закључити да је понуђена опрема у складу са траженом техничком 
спецификацијом. Прилoжене техничке карактеристике понуђених добара (произвођачка 
документација на српском језику или енглеском језику) чине саставни део понуде. 
Опрема мора бити упаковано у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и 
мора обезбеди сигурност опреме од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и ускладиштењу. 
 
- Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 
- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 60 
(шездесет) дана од дана потписивања уговора.  
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана 
од дана испоруке опреме. 
 
- Гарантни рок: минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
Добављач је дужан да, по испоруци достави гаранцију као и да на њој упише дан од кога 
почиње тећи гарантни рок. 
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ПАРТИЈА 5 - Аутоматске пипете и наставци 

ОПИС 

Јед. 
мере Количина 

1. Аутоматске пипете и наставци са следећим карактеристикама 
• ZAPREMINA 0.5-10 µL, 
• PODEOK 0.01 µL , 
• TAČNOST  1-4 % 
• PRECIZNOST  0.5-3 % 
• uz 960 komada nastavaka od 10 µL sa filterom graduisanih u kutiji 
• NICHIRYO EXII NPX2-10 ili odgovarajuće 

Ком 2 

2. Аутоматске пипете и наставци са следећим карактеристикама 
• ZAPREMINA 20-200 µL, 
• PODEOK 0.2 µL, 
• TAČNOST 0.8-1 %, 
• PRECIZNOST 0.2-0.5 % 
• uz 1000 komada nastavaka od 200 µL u kesi  
• NICHIRYO EXII  NPX2-200 ili odgovarajuće 

Ком 2 

3. Аутоматске пипете и наставци са следећим карактеристикама 
• ZAPREMINA 10-100 µL, 
• PODEOK 0.1 µL, 
• TAČNOST 0.8-2%, 
• PRECIZNOST 0.3-1% 
• uz 960 komada nastavaka od 100 µL sa filterom graduisanih u kutiji 
• NICHIRYO EXII NPX2-100 ili odgovarajuće 

Ком 1 

4. Аутоматске пипете и наставци са следећим карактеристикама 
• ZAPREMINA 100-1000 µL, 
• PODEOK 1 µL, 
• TAČNOST 0.7-1 %, 
• PRECIZNOST 0.2-0.5 % 
• uz 1000 komada nastavaka od 1000 µL u kesi  
• NICHIRYO EXII  NPX2-1000 ili odgovarajuće 

Ком 1 

 
- Понуђачи су обавезни да за понуђену опрему, ради провере техничких карактеристика  
доставе: 
Каталог, проспект или слично или извод из каталога, проспекта или сличног, на основу кога се 
несумњиво могу утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, тако да се без сумње 
може доказати да понуђено добро испуњава све захтеване техничке карактеристике. 
Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених 
техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да 
се недвосмислено може закључити да је понуђена опрема у складу са траженом техничком 
спецификацијом. Прилoжене техничке карактеристике понуђених добара (произвођачка 
документација на српском језику или енглеском језику) чине саставни део понуде. 
Опрема мора бити упаковано у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и 
мора обезбеди сигурност опреме од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и ускладиштењу. 
 
- Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
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- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 60 
(шездесет) дана од дана потписивања уговора.  
 
- Гарантни рок: минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
Добављач је дужан да, по испоруци достави гаранцију као и да на њој упише дан од кога 
почиње тећи гарантни рок. 
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ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ 

 
У циљу доказивања понуде као одговарајуће, неопходно је да понуђач за понуђено 

добро достави: 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

Ијављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђена 
опрема за партију/е ______________, у свему испуњава захтеване техничке карактеристике 
из одељка 3. конкурсне докуметнације. 
  

 
  
 

 
Дана: ___________________     
                                                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                М.П.          _________________________ 
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4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  

 
 за све Партије  

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава 
обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност обавезних услова за учешће, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

1. 
Услов: 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. став 1. тачка 1) Закона); 

Доказ: 
- правно лице/предузетник  као понуђач - 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 
 
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 

2. 
Услов: 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2) Закона); 

Доказ: 
Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 
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 
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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.  

Предузетници и физичка лица: 
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). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3. Услов: 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона); 

Доказ: 

- сви понуђачи - 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 
да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 
Напомена: Осим уверења Министарства финансија Понуђач је у обавези да достави 
уверења свих надлежних локалних самоуправа на којима се понуђач води као 
порески обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач има обавезу 
плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних самоуправа, потврде свих 
тих управа јединица локалних самоуправа представљају доказе на околност да 
понуђач испуњава обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

4. Услов: 
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. 
Закона) 

Доказ: 

- правно лице и  предузетник као понуђач – 
- Изјава понуђача- Образац бр. 4.4 

Напомена: Изјава о поштовању прописа мора бити потписана и оверена печатом од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача, саког члана групе понуђача и сваког 
подизвођача.  
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4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА  
 

  Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава 
додатне услове прописане чланом 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а  испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 
наредној табели, и то: 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

1. 

за све Партије  
Услов: 

Да понуђач није био у блокади рачуна дужој од 30 (тридесет) дана за 6 (шест) 
месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки   

Доказ: 
Потврда о броју дана блокаде коју издаје Народна банка Србије. 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

2. 

за Партију 1,2,3,4  
I Услов: 
-ауторизација произвођача опреме 
Доказ: 
Важећи документ издат од стране произвођача добара, који гласи на име понуђача, 
којим га овлашћује да може да врши дистрибуцију, инсталацију и имплементацију 
понуђених добара на територији Републике Србије.  

II Услов: 
да постоји обезбеђен сервис на територији Републике Србије за понуђено добро, да је 
тај сервис овлашћен (ауторизован) од стране произвођача 
Доказ 
фотокопија потврде произвођача - ауторизација за сервис. Потврда произвођача мора 
да садржи да је сервис одређен по имену, седишту и адреси, овлашћен (ауторизован) 
сервисирање понуђеног добра не старија од 6 месеци од дана објављивања Позива за 
достављање понуда на Порталу јавних набавки 
 
III Услов: 
да је понуђач дo објаве ЈН на Порталу јавних набавки у последње 3 године испоручио 
најмање 1 истоврсно добро које је предмет јавне набавке 
Доказ 
фотокопија уговора или рачуна о испорученом добру које је предмет набавке. 

3. 

за Партију 2  
Услов: 
- да понуђач понуђених добара, поседује важећи сертификат ISO 9001, ISO 14001 и 
OHASAS 18001 или одговарајући. 
Доказ: 
-Фотокопија важећег Сертификата који гласи на име понуђача понуђених добара, којим 
се потврђује да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима 
стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHASAS 18001. 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

4. 

за Партију 1,2,3,4  
Услов: 
- да понуђач ima најмање 1 (једног) ангажованог радника/сервисера обучена од стране 
произвођача за сервисирање предметног уређаја 
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Доказ: 
- неоверена фотокопија обрасца М-А или М-3- А или других одговарајућих образаца из 
којих се види да су радници пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за 
сваког радника појединачно) копија уговора о обављању привремених и повремених 
послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.)  
И 
сертификат, потврда или други докуменат на име овлашћеног сервисера за 
сервисирање понуђене опреме, издат од стране произвођача опреме. 

 
4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 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. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

 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. Додатне услове понуђачи 
из групе испуњавају заједно. Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних 
услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.  

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора да тражи 
од понуђача са којима ће закључити уговор, да доставе на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од 5 (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 понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона. 

 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. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 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 тренутка 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је 
документује на прописани начин. 
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4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач/члан 
групе понуђача/подизвођач: 

 
  

 
 
_________________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив и седиште понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача) 

 

 
Поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде за јавну набавку број 08/2019 - Лабораторијска 
опрема. 

 
 
 

                      М.П. 

                                  Понуђач 
 
 
 
__________________________________ 

 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака. 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и сваког члана 

понуђача из групе понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом. 
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5   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Сагласно  члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да 
сачини понуду.  

5.1 ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим 

обрасцима из конкурсне документације (осим каталога, који се прилажу у изворном облику), 
јасна и недвосмислена.  

Понуђач гарантује, да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне 
документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице 
Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, 
непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву о непромењеном садржају (Одељак 5, 
пододељак 5.23). 

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ 
доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора 
релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.  

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој 
погрешно уписан податак, потребно је исправку оверити печатом. 

 
5.2 НАЧИН НА КОЈИ  ПОНУДА  МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  

Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или 
кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Институт за медицинска истраживања, 
Београд, Др. Суботића бр. 4, Београд (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 30 (десет) 
дана од дана објављивања позива за подношење понуда, на Порталу јавних набавки, 
односно до петка 11.10.2019. године, најкасније до 09:00 часова, са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, 
број ЈН: 08/2019 – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“. 

На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. 
Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду и то на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са 
назнаком: 

„ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, 
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, број ЈН: 08/2019 – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“. 

 
5.3  МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Понуде ће бити отворене јавно, по редоследу приспећа, у петак 11.10.2019. године, 
у 10:00 часова, у Београду, просторији библиотеке Института за медицинска истраживања, на 
адреси Булевар ослобођења 18 (зграда Факултета Ветеринарске медицине).                           

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача.  

Представници понуђача, изузев директора предузећа, који ће присустовати јавном 
отварaњу понуда, морају да  приложе писано овлашћење издато од стране директора 
понуђача за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи 
на предметну јавну набавку.  

Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда.  

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања, вратити 
понуђачу неотврену, са назнаком да је поднета понуда неблаговремена. 
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5.4 РОКОВИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Рокови ће бити рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први 
наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке. Уколико последњи дан рока пада у нерадан дан (субота, недеља; државни или 
верски празник који је одређен за нерадни дан Законом о државним и верским празницима 
Републике Србије) рок истиче првог наредног радног дана. 

   
5.5 ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:  

1. Образац понуде - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача (Одељак 6); 

2. Изјаву понуђача (Одељак 3) да понуђена добра испуњавају све захтеване техничке 

карактеристике. 

3. Доказе о испуњености Обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености 
додатних услова у складу са чланом 76. Закона, (Одељак 4); 

4. Изјаву понуђача (Одељак 4.4) - попуњену, оверену печатом и потписану од стране 
овлашћеног лица; 

5. Модел уговора - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом 
оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора (Одељак 7); 

6. Изјаву о независној понуди- попуњену, оверену печатом и потписану од стране 
овлашћеног лица понуђача (Одељак 9); 

7. Изјава о непромењеном садржају конкурсне документације - оверену печатом и 
потписану од стране овлашћеног лица понуђача (Одељак 5.23); 
 
 

5.6 ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке обликован је у 5 партија. 
Понуђач може да поднесе понуду за једну, за више или за све партије.     
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на једну, више или све партије.   
У случају да понуђач поднесе понуду за више или све партије, она мора бити поднета тако да 
се може оцењивати за сваку партију посебно. 

  
5.7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 6) 
Понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о 
подизвођачу (уколико подноси понуду са подизвођачем) податке о томе да ли се понуда 
подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све 
друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде. Уколико понуду подноси 
група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима 
о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач 
подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде 
са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача 
појединачно. 
 
5.8 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА (Образац 8) 
Понуђач може у оквиру понуде, да достави Образац трошкова припреме понуда (Одељак 9. 
Конкурсне документације) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти 
мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.  
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5.9 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац 9) 
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео 
независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о 
независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 
лица. 

5.10 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. 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
5.11 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из 
чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 
Закона. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

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

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 Понуђачи који подносу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
5.12 ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу, 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. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да 
Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова.  
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 
подизвођача.   
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Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење 
посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и 
овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 
 
5.13 ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ:  
  

1. Валута : Цена може  бити  изражена у динарима без ПДВ-а или у еврима без ПДВ-а.  
         Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац  ће прерачун у динаре вршити према 
средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понудa. 
          Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 

   Јединичне цена је фиксна и не може се изменити ни по ком основу.  
 

2. Начин и рок плаћања: Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119 / 12 и 68 / 
15). 

 
за Партију 1, за Партију 2, за  Партију 4 и Партију 5 
 Плаћање уговорене цене вршиће се након уредно извршених уговорених обавеза, у 

оквирном року који не може бити краћи од 30 дана а максимум 45 дана од дана пријема 
уредно сачињеног рачуна (фактуре). 

 
(за Партију 3) – максимамални Аванс 60%, остатак у оквирном року који не може 

бити краћи од 30 дана а максимум 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна 
(фактуре). 

 
3. Основ за плаћање рачуна за све партије: 

  Записник о примопредаји потписан од стране овлашћеног лица  наручиоца. 
 

4. Место испоруке (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ): 
- Институт за медицинска истраживања у Београду, Булевар ослобођења 18, 11000 
Београд . 

   
5. Рок испоруке (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ): 

          максимум 60 (шездесет) дана од дана потписивања уговора. 
 

 
6. Рок важења понуде (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ):  

60 дана од дана јавног отварања понуда. У случају истека важења понуде, Наручилац је 
дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати  
понуду. 

 
7.  Начин спровођења контроле(ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ): 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добра вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити 
потписан Записник о примопредаји који ће уз рачун представљати основ за плаћање. 

 
8. Гарантни рок (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ): не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке. 
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5.14 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:  
 Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана 
закључења Уговора, достави на адресу Наручиоца, једну бланко сопствену меницу или 
неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро 
извршење посла. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентира у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 
10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично 
овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 
овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 
потписа. 

У случају да је понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, 
која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану 
Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом 
гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и 
непокретности наведена тачна локација на којој се налази. 

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 
безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене 
вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана реализације услуге. 

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим 
уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза Наручилац ће 
активирати средство финансијског обезбеђења. 

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење  посла ће бити враћено, на захтев Понуђача. 
 
         Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса – ЗА ПАРТИЈУ 3  
Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци се обавезује да у року од 10 (десет) дана 
од дана закључења уговора, достави Наручиоцу, на адресу: ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА 
ИСТРАЖИВАЊА, Др Суботића 4, п.п. 102, 11129 Београд,  достави 1 (једну) бланко сопствену 
меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије као 
гаранцију за дати аванс. 
Меница из претходног става мора бити потписана од стране  овлашћеног лица и оверена 
печатом. 
Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо, попуњено на 
уговорени износ са обрачунатим ПДВ-ом, као и копија картона депонованих потписа, издата 
од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу- писму. 
У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење - писмо остаје на снази. 
Рок важења бланко сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 
испоруке добара. 
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се 
продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 дана пре истека важећег. 
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У случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са  уговором  
Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 
По извршењу свих уговорних обавеза, сопствена меница за дати аванс биће враћена на захтев 
Понуђача. 

 
5.15 ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која 
би значила поврду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну 
имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања 
понуда. 

    Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу 
садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у 
документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора 
бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који 
нису означени на наведени начин.  

    Неће се сматрати поверљивим изјаве о испуњености обавезних  и додатних услова, 
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 

   
5.16 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“, по 
партији. 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се сматрати 
понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.  

  Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца www.imi.bg.ac.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења. 
 
5.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 
 

Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико Наручилац 
утврди да је понуђач доставио неистините податке, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.   
 
5.18 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. 
Закона. 
           Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног 
члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет набавке истоврсан. 
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5.19 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о 
додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту 
права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 
            Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 
 Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 
уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.  
      
5.20 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је 
претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети 
захтев за заштиту права, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у току целог 
поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије 
одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним 
чланом 149. Закона. Kao доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у 
износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити: 
1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе: 
        (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
       (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
        (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши; 
        (4) број рачуна 840-30678845-06; 
        (5) шифра плаћања: 153 или 253; 
        (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси  
захтев за заштиту права; 
       (7) сврха:  ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
        (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
        (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
        (10)  потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава; 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописима. 
     На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је 
приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера  „Упутство о 
уплати таксе“  је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и 
која је њихова обавезна садржина. 
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5.21 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је 
дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захева одговор објави на Поратлу јавних 
набавки и на својој интернет страници. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на 
начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца: Институт за 
медицинска истраживања, Београд, Др. Суботића бр. 4, Београд или електронским путем 
на адресу: nabavke@imi.bg.ac.rs најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, 
сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.  
Напомена: Тражење информација телефоном није дозвољено. 
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5.22 ИЗЈАВА О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 
 

 Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку Лабораторијска опрема 
ЈН број 08/2019,  за потребе Наручиоца - Институт за медицинска истраживања, Београд,  дата 
на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно 
интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама 
објављен. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  М.П. 
 
 

                                                               
________________________________ 

                                              (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
_____________________ 
     Место и датум 
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6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПОНУДА БРОЈ______________________ од ___.___.______.године 
 

За јавну набавку: Лабораторијска опрема број ЈН 08/2019 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (пословно име): 
 

 
 
 

Врста правног субјекта 
(заокружити): 

1.Физичко лице 2.Правно лице А Микро 
Б Мало 
Ц Средње 
Д велико 

Адреса седишта: 
 
 
 

Матични број: 
 
 
 

Порески идентификациони број 
(ПИБ): 

 

Одговорно лице: 
 

Име особе за контакт: 
 
 
 

Електронска адреса понуђача  
(e-mail): 

 

Телефон: 
 
 
 

Текући рачун: 
 
 
 

Назив банке: 
 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду. 
 
         НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира 
прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  
сваког члана групе појединачно.  
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3) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

  
 

Назив подизвођача: 
 

Адреса седишта: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

Одговорно лице: 
 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон: 
 

Текући рачун: 
 

Назив банке: 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач (не 
може бити већи од 50%): 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни 
наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у 
обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је 
неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно. 
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  

 
ПАРТИЈА 1 

1 - Цена 

EEG Smarting sistem 

Ред
број 

О П И С 
Јед. 

мере 

Кол
ичи
на 

Јеинична 
цена без 

ПДВ 

Јединич
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Mobilni EEG Smarting sistem sa: 
- Hardver za registraciju EEG signal; 
- Softver za kontrolu registracije i 
osnovnu obradu signal; 
- EEG kapa sa ugrađenim elektrodama 
- Uputstvo za upotrebu    

ком 1     

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ  

  
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 
  
2 - РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је ___(минимум 30 а максимум 45) 
дана рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручено добро. 
 
3 - РОК ИСПОРУКЕ: ______ дана од дана потписивања уговора. (максимално 60 дана од дана 
потписивања уговора) 
  

4 – ГАРАНТНИ РОК за испоручена добра износи ____________ месеци. (минимални гарантни 
рок 12 месеци). 
 
5 - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    ___________  дана од дана отварања понуде. (минимално 60 
дана)                                                                  
 
 

 
 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
  

  
 
 
НАПОМЕНА: 
  - Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити 
печатом. У супротном, понуда је неприхватљива. 
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  
 

ПАРТИЈА 2 
 

1-ЦЕНА 

UV кабинет за PCR са пратећом опремом 

Ред
број 

О П И С 
Јед. 

мере 

Кол
ичи
на 

Јеинична 
цена без 

ПДВ 

Јединич
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

UV кабинет за PCR са пратећом 
опремом 
- Minicentrifuga – комада 1   
- Vortex – комада 1   
- Set rashladnih stalaka za pripremu 
PCR reakcija – 2 комада у сету  

ком 2     

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ  

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 
  
2 - РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је ___(минимум 30 а максимум 45) 
дана рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручено добро. 
 
3 - РОК ИСПОРУКЕ: ______ дана од дана потписивања уговора. (максимално 60 дана од дана 
потписивања уговора) 
 
 4 – ГАРАНТНИ РОК за испоручена добра износи ____________ месеци. (минимални гарантни 
рок 12 месеци) 
 
5 - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    ___________  дана од дана отварања понуде. (минимално 60 
дана)                                                                  
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМЕНА: 
  - Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити 
печатом. У супротном, понуда је неприхватљива. 
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  
 

ПАРТИЈА 3  
1 – ЦЕНА 

АУТОКЛАВ 

Ред
број 

О П И С 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јеинична 
цена без 

ПДВ 

Јединич
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Аутоклав хоризонтални са 
интегрисаним принтером 

ком 1     

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ  

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 
  
2 - РОК ПЛАЋАЊА - Аванс ______% (максимално 60%) остатак ___ (минимум 30 а максимум 
45) дана рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручено добро.  
 
3 - РОК ИСПОРУКЕ: ______ дана од дана потписивања уговора и уплате аванса. (максимално 
60 дана од дана потписивања уговора). 
  

4 – ГАРАНТНИ РОК за испоручена добра износи ____________ месеци. (минимални гарантни 
рок 12 месеци) 
 
5 - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    ___________  дана од дана отварања понуде. (минимално 60 
дана)   
                                                                 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
НАПОМЕНА: 
  - Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити 
печатом. У супротном, понуда је неприхватљива. 
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  

 
ПАРТИЈА 4 

1-ЦЕНА 

Канистери са пратећом опремом 

Ред
број 

О П И С 
Јед. 

мере 
Количина 

Јеинична 
цена без 

ПДВ 

Јединич
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Кontejner za tečni azot: 

- zapremine 35 litara azota; 

- sa statičkim vremenom 

čuvanja 130 dana; 

- sa radnim vremenom 

čuvanja 80 dana; 

- sa dnevnim isparavanjem 

tečnog azota 0,27 

litara/danu; 

- sa 6 rekova; 

- sa kapacitetom od 750 krio 

tuba od 2ml; 

- sa roller bazom 

 

Ком 4     

 

Кontejner za tečni azot: 

- zapremina 165 litara tečnog 

azota; 

 - sa statičnim vremenom 

čuvanja 33 dana; 

- sa dnevnim isparavanjem 5 

litara/danu; 

- sa kapacitetom od 10400 

krio tuba od 2ml; 

- sa 7  polica za smeštaj 

uzoraka 

Ком 1     

 

Кontejner  za čuvanje i 

dolivanje tečnog azota: 

- zapremina 50 litara 

- sa sistemom za pretakanje; 

- sa statičnim vremenom 

čuvanja od 122 dana;  

- sa dnevnim isparavanjem 

0,41litar/danu; 

- sa roller bazom. 

 

Ком 1     
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Sigurnosni komplet za rad sa 

materijalima na ultraniskim 

temperaturama od -196ºC, 

koji se sastoji od: 

- zaštitne plave kecelje; 

-  zaštitnih rukavica dužine 

400mm; 

- zaštitnog vizira i sonde za 

merenje nivoa tečnog azota u 

kontajneru. 

Ком 3     

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ  

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 
  
РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је ___(минимум 30 а максимум 45) дана 
рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручено добро. 
 
3 - РОК ИСПОРУКЕ: ______ дана од дана потписивања уговора. (максимално 60 дана од дана 
потписивања уговора) 
  

4 – ГАРАНТНИ РОК за испоручена добра износи ____________ месеци. (минимални гарантни 
рок 12 месеци) 
 
5 - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    ___________  дана од дана отварања понуде. (минимално 60 
дана)                                                                   
 
 

 
 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 
  

  
НАПОМЕНА: 
  - Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити 
печатом. У супротном, понуда је неприхватљива. 
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  

 
ПАРТИЈА 5 

 
1-ЦЕНА 

Аутоматске пипете и наставци 

Ред 
бр. 

О П И С 
Јед. 

мере 

Кол
ичи
на 

Јеиничн
а цена 

без ПДВ 

Јединич
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

 1. Аутоматске пипете и наставци са 
следећим карактеристикама 
• ZAPREMINA 0.5-10 µL, 
• PODEOK 0.01 µL , 
• TAČNOST  1-4 % 
• PRECIZNOST  0.5-3 % 
• uz 960 komada nastavaka od 10 µL sa 
filterom graduisanih u kutiji 
• NICHIRYO EXII NPX2-10 ili odgovarajuće 

ком 2     

2 

Аутоматске пипете и наставци са 
следећим карактеристикама 
• ZAPREMINA 20-200 µL, 
• PODEOK 0.2 µL, 
• TAČNOST 0.8-1 %, 
• PRECIZNOST 0.2-0.5 % 
• uz 1000 komada nastavaka od 200 µL u 
kesi  
• NICHIRYO EXII  NPX2-200 ili odgovarajuće 

ком 2     

3 

Аутоматске пипете и наставци са 
следећим карактеристикама 
• ZAPREMINA 10-100 µL, 
• PODEOK 0.1 µL, 
• TAČNOST 0.8-2%, 
• PRECIZNOST 0.3-1% 
• uz 960 komada nastavaka od 100 µL sa 
filterom graduisanih u kutiji 
• NICHIRYO EXII NPX2-100 ili odgovarajuće 

ком 1     

4 

Аутоматске пипете и наставци са 
следећим карактеристикама 
• ZAPREMINA 100-1000 µL, 
• PODEOK 1 µL, 
• TAČNOST 0.7-1 %, 
• PRECIZNOST 0.2-0.5 % 
• uz 1000 komada nastavaka od 1000 µL u 
kesi  
• NICHIRYO EXII  NPX2-1000 ili 
odgovarajuće 

ком 1     

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ  
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Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 
  
2 - РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је ___(минимум 30 а максимум 45) 
дана рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручено добро. 
 
3 - РОК ИСПОРУКЕ: ______ дана од дана потписивања уговора. (максимално 60 дана од дана 
потписивања уговора) 
 
 4 – ГАРАНТНИ РОК за испоручена добра износи ____________ месеци. (минимални гарантни 
рок 12 месеци) 
 
5 - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    ___________  дана од дана отварања понуде. (минимално 60 
дана)                                                                  
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМЕНА: 
  - Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити 
печатом. У супротном, понуда је неприхватљива. 
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7   МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 
 
 
 

М О Д Е Л  У Г О В О Р А  З А  П А Р Т И Ј У  1    
 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  
ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  

ЈН 08/2019 
 

Закључен дана ________________године, између: 

 

1. ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА, Београд, Др. Суботића 4, кога заступа 
директор Др Диана Бугарски, матични број: 07017634, порески идентификациони број: 
100222157 (у даљем тестку: Наручилац) 

 

2. _________________________ Београд, ___________________, ПИБ ___________, МБ 

_________________, број рачуна ________________ код банке __________, као добављача  

кога заступа ___________________________________, (у даљем тексту: Испоручилац) 

 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

 
а) ______________________________________________________________________ 
 
б) ______________________________________________________________________ 
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако 
наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и 
попунити податке. 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 
  - да је Наручилац са чланом 32  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 
..................2019.године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Лабораторијске 
опреме, за потребе Института за медицинска истраживања у Београду, ЈН број 08/2019, 
Партија 1 - EEG Smarting sistem; 
- да је Испоручилац дана __.__.______. године, доставио понуду број ________, која у 
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог 
Уговора;  
-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 
______________  и Одлуке о додели Уговора број:  ______ од ____________. године, 
изабрао Добављача за извршење предметне набавке. 
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Предмет уговора 

 
Члан 1. 

Овим уговором Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца, изврши испоруку 
добара - партија 1 - EEG Smarting sistem (у даљем тексту: опрема)  према усвојеној понуди  бр. 
.........од ............године. 

Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби 
Наручиоца и понуди Испоручиоца добара, коју је Наручилац  прихватио, а која је саставни део 
овог Уговора.  
 
 

Вредност уговора и цене 
 

Члан 2. 
Вредност овог уговора износи ..………………... динара без ПДВ-а односно …………….. 

динара са ПДВ-ом. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и Планом 

набавке за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до 
висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са Програмом 
пословања за 2019. годину.  
 

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 
 Испорука  опреме извршиће се на адресу Института за медицинска истраживања Београд, 
улица, Булевар ослобођења 18, Београд.   
 О тачном датуму и времену планиране испоруке, Испоручилац је дужан да Наручиоца 
обавести  благовремено, а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.       
 Рок испоруке предметног добара је  _________  дана од дана потписивања уговора. 
 Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане с тим 
да, у случају да последњи дан рока за испоруку пада у нерадни дан, исти се помера на први 
следећи радни дан, уколико уговорне стране не договоре другачије. 
Уговорне стране сагласно констатују да су субота и недеља нерадни дани за Наручиоца. 
        Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана 
од дана испоруке опреме. 
        Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 
 Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 15 дана од најављеног 
почетка рока испоруке, у ком случају се оквирни рок за плаћање скраћује онолико дана за 
колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.    
 Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи уговорену 
опрему односно не изврши пратеће услуге у уговореним роковима, Наручилац је овлашћен 
да активира средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 
       Након испоруке опреме Испоручилац је у обавези да изврши: 

- Упознавање са системом и иницијално пуштање у рад; 

- Обуку за рад на систему (on-site); 

- Техничку и сваку другу подршку по захтеву Наручиоца; 
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     ОБУКА: 
     Испоручилац се обавезује да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која одреди 
Наручилац, у циљу потпуног оспособљавања за употребу испоручене опреме.  
     Обука се врши на локацији Наручиоца. 
     Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с 
тим што Наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 
опреме у рад. 
     Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року. 
     Испоручилац се обавезује да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом 
потврђује да су лица које је одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и 
коришешћење испоручене опреме. 
 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци опреме исплати Испоручиоцу 

вредност опеме са ПДВ-ом,  у року од _________ дана од дана пријема исправног рачуна 
испостављеног на основу записника о примопредаји потписаног од стране овлашћеног лица 
Наручиоца без примедби, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12).                                                
 

Квалитет 
 

Члан 5. 
Опрема која је предмет овог уговора мора у потпуности задовољавати техничке и 

функционалне карактеристике из одељка 3. ове конкурсне документације, као и услове и 
захтеве овог уговора.  
 Испоручилац гарантује да је испоручена опрема нова, некоришћена и да потпуно 
одговара спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима 
Наручиоца из конкурсне документације. 
 

Гарантни рок 
 

Члан 6. 
 Гарантни рок за испоручену опрему износи ............................... године/месеци од дана 
испоруке. Испоручилац је дужан да приликом испоруке достави гаранцију за испоручену 
опрему, као и да истој упише дан испорууке од ког почиње да тече гарантни рок. 
  Гаранција се предаје лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу 
Записник о примопредаји. 
 Наручилац  је дужан да, у току гарантног рока испоручену опрему о свом трошку редовно 
одржава као и да отклања све кварове, према упутству произвођача опреме. 
 
 

Сервис 
 

Члан 7. 
 Испоручилац гарантује да је за предметну опрему обезбедио специјализовани сервис, 
овлашћен од стране произвођача предметних добара који, у тренутку закључења овог 
уговора, послује под  називом ________________________________________ а налази се у  
 
____________________,  улица  _______________________ број ______.  
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 Наручилац  је овлашћен да, у вези свих сервисних активности, комуницира са 
Испоручиоцем или директно са Сервисом.    
 Испоручилац је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки 
опреме у гарантном року. 
       Испоручилац се обавезује да обезбеди сервис и резервне делове, минимум 5 година од 

дана исоруке опреме. 

   
Члан 8. 

 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, 
личном доставом или путем телефакса.   
       Рок за отклањање кварова: 
       Испоручилац је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица 
Наручиоца (ради отклањања квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који 
не може бити дужи од 2 (два) радна дана, те да изврши отклањање квара у року који не може 
бити дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. 
        Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана 
констатације квара уколико поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, 
који сервис нема на лагеру те га је потребно увести.  
 Уколико поправка  не буде извршена, Испоручилац је обавезан да испоручи  нову опрему 
у накнадном року од 30 дана од дана истека рока из претходног става.   
  Уколико Испоручилац не испоручи нову опрему у наведеном року, наручилац ће 
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла.   

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране 
Испоручиоца, претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Испоручиоца. У случају 
активирања средстава финансијског обезбеђења, Наручилац не губи право на накнаду штете. 

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да Наручилац трпи штету уколико у 
гарантном и постгарантном периоду Наручилац односно корисник буде онемогућен у 
коришћењу опреме услед квара који није отклоњен у уговореном року, као и у случају да 
Испоручилац, после реализације средства обезбеђења за добро извршење посла, не достави 
Наручиоцу ново средство обезбеђења.   
 

Члан 9. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 
неисправних делова и склопова у току трајања гарантног рока падају у целости на терет 
Испоручиоца, изузев трошкова отклањања кварова који су последица нестручног руковања 
или лома који су проузроковала лица за које одговара Наручилац или су последица више 
силе. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 
неисправних делова и склопова по истеку гарантног рока падају на терет Наручиоца, по 
ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника овлашћеног сервиса. 
 

Члан 10. 
 Предметна опрема мора бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење 
или пропадање на путу до одредишта. 

 
Члан 11. 

 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, 
достави каталог/проспект произвођача и упутсво за коришћење на српском језику.  
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Члан 12. 
       Квантитативни и квантитативни пријем врши се при испоруци и инсталацији предметне 
опреме.  
  У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему 
добара, Наручилац ће на лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о 
промопредаји неће бити потписан.   
 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметну  
опрему  замени исправном на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 
 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметних добара.  
 Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране 
испоруке, достави Испоручиоцу податке о једном или више лица овлашћених да, у име 
Наручиоца, потпишу Записник о примопредаји.   
 
 

Комуникација уговорних страна  
 

Члан 13. 
 Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог   уговора 
вршиће се преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, 
факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа. 
 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана 
обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, 
бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује 
комуникација у вези примене одредби овог   уговора. Обавештење које Испоручилац 
доставља Наручиоцу мора посебно садржати податке о особама за контакт, бројевима 
мобилних телефона, бројевима  телефакса и електронским адресама лица којима се 
Наручилац односно корисник обраћа у вези свих сервисних интервенција.   
   Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 
евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт 
телефона/телефакса.  
 

Средство финансијског обезбеђења  
за добро извршење посла 

 
Члан 14. 

 Испоручилац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, 
достави на адресу Наручиоца, једну бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на 
први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентира у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 
10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично 
овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 
овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 
потписа. 

Испоручилац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 
безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене 
вредности без обрачунатог ПДВ-а. 
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Испоручилац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана реализације услуге. 

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 
закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза 
Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 
 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и 
разлог да Наручилац активира средство обезбеђења за добро извршење посла.  
 У случају реализације средства обезбеђења,  Испоручилац  је дужан да, у року од 5 (пет) 
дана, Наручиоцу достави ново средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 Средство обезбеђења Наручилац може наплатити за случај несавесног и 
неблаговременог отклањања кварова у гарантном року  (нпр. неотклањање кварова у 
уговореном року, невршење замене уређаја новим исправним уређајем, опструкција у 
пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.). 

По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење  посла ће бити враћено, на захтев Извршиоца. 
  

Рок трајања уговора  
 

Члан 15. 
Уговор се закључује на период до извршења свих рокова дефинисаних овим 

уговором, а најдуже годину дана од дана потписивања. 
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 
 

Раскид уговора 
 

Члан 16. 
 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 17. 
За све што није регулисано овим уговором, уговорне стране су сагласне да примењују 

законске и друге прописе који се односе на уговорену врсту посла.  
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
јавним набавкама.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном 
спор ће решавати пред надлежним судом у Београду.  
 

Члан 18. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 
 
                        ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 
                 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК                                                                 Д И РЕ К ТО Р  
  
            ______________________________                                   ______________________________ 
                                                                                                                                  др Диана Бугарски  
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М О Д Е Л  У Г О В О Р А  З А  П А Р Т И Ј У  2    
 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  
ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  

ЈН 08/2019 
 

Закључен дана ________________године, између: 

 

1. ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА, Београд, Др. Суботића 4, кога заступа 
директор Др Диана Бугарски, матични број: 07017634, порески идентификациони број: 
100222157 (у даљем тестку: Наручилац) 

 

2. _________________________ Београд, ___________________, ПИБ ___________, МБ 

_________________, број рачуна ________________ код банке __________, као добављача  

кога заступа ___________________________________, (у даљем тексту: Испоручилац) 

 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

 
а) ______________________________________________________________________ 
 
б) ______________________________________________________________________ 
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако 
наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и 
попунити податке. 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 
  - да је Наручилац са чланом 32  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 
..................2019.године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Лабораторијске 
опреме, за потребе Института за медицинска истраживања у Београду, ЈН број 08/2019, 
Партија 2 - UV кабинет за PCR са пратећом опремом; 
- да је Испоручилац дана __.__.______. године, доставио понуду број ________, која у 
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог 
Уговора;  
-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 
______________  и Одлуке о додели Уговора број:  ______ од ____________. године, 
изабрао Добављача за извршење предметне набавке. 
 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Овим уговором Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца, изврши испоруку 

добара - партија 2 - UV кабинет за PCR са пратећом опремом (у даљем тексту: опрема)  према 
усвојеној понуди  бр. .........од ............године. 
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Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби 
Наручиоца и понуди Испоручиоца добара, коју је Наручилац  прихватио, а која је саставни део 
овог Уговора.  
 
 

Вредност уговора и цене 
 

Члан 2. 
Вредност овог уговора износи ..………………... динара без ПДВ-а односно …………….. 

динара са ПДВ-ом. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и Планом 

набавке за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до 
висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са Програмом 
пословања за 2019. годину.  
 

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 
 Испорука  опреме извршиће се на адресу Института за медицинска истраживања Београд, 
улица, Булевар ослобођења 18, Београд.   
 О тачном датуму и времену планиране испоруке, Испоручилац је дужан да Наручиоца 
обавести  благовремено, а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.       
 Рок испоруке предметног добара је  _________  дана од дана потписивања уговора. 
 Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане с тим 
да, у случају да последњи дан рока за испоруку пада у нерадни дан, исти се помера на први 
следећи радни дан, уколико уговорне стране не договоре другачије. 
Уговорне стране сагласно констатују да су субота и недеља нерадни дани за Наручиоца. 
        Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана 
од дана испоруке опреме. 
        Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 
 Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 15 дана од најављеног 
почетка рока испоруке, у ком случају се оквирни рок за плаћање скраћује онолико дана за 
колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.    
 Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи уговорену 
опрему односно не изврши пратеће услуге у уговореним роковима, Наручилац је овлашћен 
да активира средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 
     ОБУКА: 
     Испоручилац се обавезује да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која одреди 
Наручилац, у циљу потпуног оспособљавања за употребу испоручене опреме.  
     Обука се врши на локацији Наручиоца. 
     Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с 
тим што Наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 
опреме у рад. 
     Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року. 
     Испоручилац се обавезује да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом 
потврђује да су лица које је одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и 
коришешћење испоручене опреме. 
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Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци опреме исплати Испоручиоцу 

вредност опеме са ПДВ-ом,  у року од _________ дана од дана пријема исправног рачуна 
испостављеног на основу записника о примопредаји потписаног од стране овлашћеног лица 
Наручиоца без примедби, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12).                                                
 

Квалитет 
 

Члан 5. 
Опрема која је предмет овог уговора мора у потпуности задовољавати техничке и 

функционалне карактеристике из одељка 3. ове конкурсне документације, као и услове и 
захтеве овог уговора.  
 Испоручилац гарантује да је испоручена опрема нова, некоришћена и да потпуно 
одговара спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима 
Наручиоца из конкурсне документације. 
 

Гарантни рок 
 

Члан 6. 
 Гарантни рок за испоручену опрему износи ............................... године/месеци од дана 
испоруке. Испоручилац је дужан да приликом испоруке достави гаранцију за испоручену 
опрему, као и да истој упише дан испорууке од ког почиње да тече гарантни рок. 
  Гаранција се предаје лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу 
Записник о примопредаји. 
 Наручилац  је дужан да, у току гарантног рока испоручену опрему о свом трошку редовно 
одржава као и да отклања све кварове, према упутству произвођача опреме. 
 
 

Сервис 
 

Члан 7. 
 Испоручилац гарантује да је за предметну опрему обезбедио специјализовани сервис, 
овлашћен од стране произвођача предметних добара који, у тренутку закључења овог 
уговора, послује под  називом ________________________________________ а налази се у  
 
____________________,  улица  _______________________ број ______.  
  
 Наручилац  је овлашћен да, у вези свих сервисних активности, комуницира са 
Испоручиоцем или директно са Сервисом.    
 Испоручилац је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки 
опреме у гарантном року. 
       Испоручилац се обавезује да обезбеди сервис и резервне делове, минимум 5 година од 

дана исоруке опреме. 

   
Члан 8. 

 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, 
личном доставом или путем телефакса.   
       Рок за отклањање кварова: 
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       Испоручилац је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица 
Наручиоца (ради отклањања квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који 
не може бити дужи од 2 (два) радна дана, те да изврши отклањање квара у року који не може 
бити дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. 
        Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана 
констатације квара уколико поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, 
који сервис нема на лагеру те га је потребно увести.  
 Уколико поправка  не буде извршена, Испоручилац је обавезан да испоручи  нову опрему 
у накнадном року од 30 дана од дана истека рока из претходног става.   
  Уколико Испоручилац не испоручи нову опрему у наведеном року, наручилац ће 
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла.   

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране 
Испоручиоца, претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Испоручиоца. У случају 
активирања средстава финансијског обезбеђења, Наручилац не губи право на накнаду штете. 

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да Наручилац трпи штету уколико у 
гарантном и постгарантном периоду Наручилац односно корисник буде онемогућен у 
коришћењу опреме услед квара који није отклоњен у уговореном року, као и у случају да 
Испоручилац, после реализације средства обезбеђења за добро извршење посла, не достави 
Наручиоцу ново средство обезбеђења.   
 

Члан 9. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 
неисправних делова и склопова у току трајања гарантног рока падају у целости на терет 
Испоручиоца, изузев трошкова отклањања кварова који су последица нестручног руковања 
или лома који су проузроковала лица за које одговара Наручилац или су последица више 
силе. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 
неисправних делова и склопова по истеку гарантног рока падају на терет Наручиоца, по 
ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника овлашћеног сервиса. 
 

Члан 10. 
 Предметна опрема мора бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење 
или пропадање на путу до одредишта. 

 
Члан 11. 

 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, 
достави каталог/проспект произвођача и упутсво за коришћење на српском језику.  
 

Члан 12. 
       Квантитативни и квантитативни пријем врши се при испоруци и инсталацији предметне 
опреме.  
  У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему 
добара, Наручилац ће на лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о 
промопредаји неће бити потписан.   
 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметну  
опрему  замени исправном на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 
 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметних добара.  
 Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране 
испоруке, достави Испоручиоцу податке о једном или више лица овлашћених да, у име 
Наручиоца, потпишу Записник о примопредаји.   
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Комуникација уговорних страна  
 

Члан 13. 
 Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог   уговора 
вршиће се преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, 
факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа. 
 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана 
обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, 
бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује 
комуникација у вези примене одредби овог   уговора. Обавештење које Испоручилац 
доставља Наручиоцу мора посебно садржати податке о особама за контакт, бројевима 
мобилних телефона, бројевима  телефакса и електронским адресама лица којима се 
Наручилац односно корисник обраћа у вези свих сервисних интервенција.   
   Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 
евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт 
телефона/телефакса.  
 

Средство финансијског обезбеђења  
за добро извршење посла 

 
Члан 14. 

 Испоручилац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, 
достави на адресу Наручиоца, једну бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на 
први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентира у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 
10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично 
овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 
овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 
потписа. 

Испоручилац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 
безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене 
вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Испоручилац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана реализације услуге. 

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 
закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза 
Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 
 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и 
разлог да Наручилац активира средство обезбеђења за добро извршење посла.  
 У случају реализације средства обезбеђења,  Испоручилац  је дужан да, у року од 5 (пет) 
дана, Наручиоцу достави ново средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 Средство обезбеђења Наручилац може наплатити за случај несавесног и 
неблаговременог отклањања кварова у гарантном року  (нпр. неотклањање кварова у 
уговореном року, невршење замене уређаја новим исправним уређајем, опструкција у 
пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.). 
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По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење  посла ће бити враћено, на захтев Извршиоца. 
  

Рок трајања уговора  
 

Члан 15. 
Уговор се закључује на период до извршења свих рокова дефинисаних овим 

уговором, а најдуже годину дана од дана потписивања. 
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 
 

Раскид уговора 
 

Члан 16. 
 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 17. 
За све што није регулисано овим уговором, уговорне стране су сагласне да примењују 

законске и друге прописе који се односе на уговорену врсту посла.  
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
јавним набавкама.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном 
спор ће решавати пред надлежним судом у Београду.  
 

Члан 18. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 
 
                        ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 
                 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК                                                                 Д И РЕ К ТО Р  
  
            ______________________________                                   ______________________________ 
                                                                                                                                  др Диана Бугарски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imi.bg.ac.rs/


Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања    www.imi.bg.ac.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр. 08/2019                                              50 

 

 
М О Д Е Л  У Г О В О Р А  З А  П А Р Т И Ј У  3    

 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  

ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  
ЈН 08/2019 

 

Закључен дана ________________године, између: 

1. ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА, Београд, Др. Суботића 4, кога заступа 
директор Др Диана Бугарски, матични број: 07017634, порески идентификациони број: 
100222157 (у даљем тестку: Наручилац) 

 

2. _________________________ Београд, ___________________, ПИБ ___________, МБ 

_________________, број рачуна ________________ код банке __________, као добављача  

кога заступа ___________________________________, (у даљем тексту: Испоручилац) 

 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

 
а) ______________________________________________________________________ 
 
б) ______________________________________________________________________ 
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако 
наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и 
попунити податке. 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 
  - да је Наручилац са чланом 32  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 
..................2019.године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Лабораторијске 
опреме, за потребе Института за медицинска истраживања у Београду, ЈН број 08/2019, 
Партија 3 - Аутоклав; 
- да је Испоручилац дана __.__.______. године, доставио понуду број ________, која у 
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог 
Уговора;  
-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 
______________  и Одлуке о додели Уговора број:  ______ од ____________. године, 
изабрао Добављача за извршење предметне набавке. 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Овим уговором Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца, изврши испоруку 

добара - партија 3 - Аутоклав (у даљем тексту: опрема)  према усвојеној понуди  бр. .........од 
............године. 

Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби 
Наручиоца и понуди Испоручиоца добара, коју је Наручилац  прихватио, а која је саставни део 
овог Уговора.  
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Вредност уговора и цене 
 

Члан 2. 
Вредност овог уговора износи ..………………... динара без ПДВ-а односно …………….. 

динара са ПДВ-ом. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и Планом 

набавке за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до 
висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са Програмом 
пословања за 2019. годину.  
 

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 
 Испорука  опреме извршиће се на адресу Института за медицинска истраживања Београд, 
улица, Булевар ослобођења 18, Београд.   
 О тачном датуму и времену планиране испоруке, Испоручилац је дужан да Наручиоца 
обавести  благовремено, а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.       
 Рок испоруке предметног добара је  _________  дана од дана потписивања уговора. 
 Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане с тим 
да, у случају да последњи дан рока за испоруку пада у нерадни дан, исти се помера на први 
следећи радни дан, уколико уговорне стране не договоре другачије. 
Уговорне стране сагласно констатују да су субота и недеља нерадни дани за Наручиоца. 
        Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана 
од дана испоруке опреме. 
        Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 
 Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 15 дана од најављеног 
почетка рока испоруке, у ком случају се оквирни рок за плаћање скраћује онолико дана за 
колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.    
 Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи уговорену 
опрему односно не изврши пратеће услуге у уговореним роковима, Наручилац је овлашћен 
да активира средство обезбеђења за добро извршење посла. 
      ОБУКА: 

     Испоручилац се обавезује да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која одреди 
Наручилац, у циљу потпуног оспособљавања за употребу испоручене опреме.  
     Обука се врши на локацији Наручиоца. 
     Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с 
тим што Наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 
опреме у рад. 
     Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року. 
     Испоручилац се обавезује да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом 
потврђује да су лица које је одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и 
коришешћење испоручене опреме. 
 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да по закључењу уговора уплати Испоручиоцу аванс од _____%, 

а остатак до пуног износа са ПДВ-ом, након извршене испоруке опреме, у року од _________ 
дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног на основу записника о примопредаји 
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потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца без примедби, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 
РС“ бр. 119/12).                                             
 

Квалитет 
 

Члан 5. 
Опрема која је предмет овог уговора мора у потпуности задовољавати техничке и 

функционалне карактеристике из одељка 3. ове конкурсне документације, као и услове и 
захтеве овог уговора.  
 Испоручилац гарантује да је испоручена опрема нова, некоришћена и да потпуно 
одговара спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима 
Наручиоца из конкурсне документације. 
 

Гарантни рок 
 

Члан 6. 
 Гарантни рок за испоручену опрему износи ............................... године/месеци од дана 
испоруке. Испоручилац је дужан да приликом испоруке достави гаранцију за испоручену 
опрему, као и да истој упише дан испорууке од ког почиње да тече гарантни рок. 
  Гаранција се предаје лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу 
Записник о примопредаји. 
 Наручилац  је дужан да, у току гарантног рока испоручену опрему о свом трошку редовно 
одржава као и да отклања све кварове, према упутству произвођача опреме. 
 

Сервис 
 

Члан 7. 
 Испоручилац гарантује да је за предметну опрему обезбедио специјализовани сервис, 
овлашћен од стране произвођача предметних добара који, у тренутку закључења овог 
уговора, послује под  називом ________________________________________ а налази се у  
 
____________________,  улица  _______________________ број ______.   
 Наручилац  је овлашћен да, у вези свих сервисних активности, комуницира са 
Испоручиоцем или директно са Сервисом.    
 Испоручилац је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки 
опреме у гарантном року. 
       Испоручилац се обавезује да обезбеди сервис и резервне делове, минимум 5 година од 

дана исоруке опреме. 

   
Члан 8. 

 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, 
личном доставом или путем телефакса.   
        
Рок за отклањање кварова: 
       Испоручилац је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица 
Наручиоца (ради отклањања квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који 
не може бити дужи од 2 (два) радна дана, те да изврши отклањање квара у року који не може 
бити дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. 
        Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана 
констатације квара уколико поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, 
који сервис нема на лагеру те га је потребно увести.  
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 Уколико поправка  не буде извршена, Испоручилац је обавезан да испоручи  нову опрему 
у накнадном року од 30 дана од дана истека рока из претходног става.   
  Уколико Испоручилац не испоручи нову опрему у наведеном року, наручилац ће 
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла.   

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране 
Испоручиоца, претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Испоручиоца. У случају 
активирања средстава финансијског обезбеђења, Наручилац не губи право на накнаду штете. 

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да Наручилац трпи штету уколико у 
гарантном и постгарантном периоду Наручилац односно корисник буде онемогућен у 
коришћењу опреме услед квара који није отклоњен у уговореном року, као и у случају да 
Испоручилац, после реализације средства обезбеђења за добро извршење посла, не достави 
Наручиоцу ново средство обезбеђења.   
 

Члан 9. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 
неисправних делова и склопова у току трајања гарантног рока падају у целости на терет 
Испоручиоца, изузев трошкова отклањања кварова који су последица нестручног руковања 
или лома који су проузроковала лица за које одговара Наручилац или су последица више 
силе. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 
неисправних делова и склопова по истеку гарантног рока падају на терет Наручиоца, по 
ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника овлашћеног сервиса. 
 

Члан 10. 
 Предметна опрема мора бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење 
или пропадање на путу до одредишта. 

 
Члан 11. 

 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, 
достави каталог/проспект произвођача и упутсво за коришћење на српском језику.  
 

Члан 12. 
       Квантитативни и квантитативни пријем врши се при испоруци и инсталацији предметне 
опреме.  
  У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему 
добара, Наручилац ће на лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о 
промопредаји неће бити потписан.   
 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметну  
опрему  замени исправном на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 
 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметних добара.  
 Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране 
испоруке, достави Испоручиоцу податке о једном или више лица овлашћених да, у име 
Наручиоца, потпишу Записник о примопредаји.   
 

Комуникација уговорних страна  
 

Члан 13. 
 Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог   уговора 
вршиће се преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, 
факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа. 
 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана 
обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, 
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бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује 
комуникација у вези примене одредби овог   уговора. Обавештење које Испоручилац 
доставља Наручиоцу мора посебно садржати податке о особама за контакт, бројевима 
мобилних телефона, бројевима  телефакса и електронским адресама лица којима се 
Наручилац односно корисник обраћа у вези свих сервисних интервенција.   
   Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 
евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт 
телефона/телефакса.  
 

Средство финансијског обезбеђења 
 

Члан 14. 
         Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса    

Испоручилац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, а пре 
уплате аванса, достави Наручиоцу, на адресу: ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА, Др 
Суботића 4, п.п. 102, 11129 Београд,  достави 1 (једну) бланко сопствену меницу која је 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије као гаранцију за дати 
аванс. 

Меница из претходног става мора бити потписана од стране  овлашћеног лица и оверена 
печатом. 

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо, попуњено 
на уговорени износ са обрачунатим ПДВ-ом, као и копија картона депонованих потписа, 
издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу- писму. 

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење - писмо остаје на снази. 
Рок важења бланко сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

дана испоруке добара. 
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се 

продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 дана пре истека важећег. 
У случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са  уговором  

Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 
По извршењу свих уговорних обавеза, сопствена меница за дати аванс биће враћена на 

захтев Понуђача. 
 
            Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
 Испоручилац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, 
достави на адресу Наручиоца, једну бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на 
први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентира у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 
10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично 
овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 
овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 
потписа. 

Испоручилац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 
безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене 
вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Испоручилац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 
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Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана реализације услуге. 

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 
закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза 
Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 
 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и 
разлог да Наручилац активира средство обезбеђења за добро извршење посла.  
 У случају реализације средства обезбеђења,  Испоручилац  је дужан да, у року од 5 (пет) 
дана, Наручиоцу достави ново средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 Средство обезбеђења Наручилац може наплатити за случај несавесног и 
неблаговременог отклањања кварова у гарантном року  (нпр. неотклањање кварова у 
уговореном року, невршење замене уређаја новим исправним уређајем, опструкција у 
пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.). 

По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење  посла ће бити враћено, на захтев Извршиоца. 
  

Рок трајања уговора  
 

Члан 15. 
Уговор се закључује на период до извршења свих рокова дефинисаних овим 

уговором, а најдуже годину дана од дана потписивања. 
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 
 

Раскид уговора 
 

Члан 16. 
 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 17. 
За све што није регулисано овим уговором, уговорне стране су сагласне да примењују 

законске и друге прописе који се односе на уговорену врсту посла.  
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
јавним набавкама.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном 
спор ће решавати пред надлежним судом у Београду.  
 
 

Члан 18. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 
 
 
                    ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                             ЗА НАРУЧИОЦА 
                 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК                                                                 Д И РЕ К ТО Р  
  
        ______________________________                                       ______________________________ 
                                                                                                                                  др Диана Бугарски  
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М О Д Е Л  У Г О В О Р А  З А  П А Р Т И Ј У  4    

 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  

ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  
ЈН 08/2019 

 

Закључен дана ________________године, између: 

 

1. ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА, Београд, Др. Суботића 4, кога заступа 
директор Др Диана Бугарски, матични број: 07017634, порески идентификациони број: 
100222157 (у даљем тестку: Наручилац) 

 

2. _________________________ Београд, ___________________, ПИБ ___________, МБ 

_________________, број рачуна ________________ код банке __________, као добављача  

кога заступа ___________________________________, (у даљем тексту: Испоручилац) 

 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

 
а) ______________________________________________________________________ 
 
б) ______________________________________________________________________ 
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако 
наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и 
попунити податке. 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 
  - да је Наручилац са чланом 32  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 
..................2019.године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Лабораторијске 
опреме, за потребе Института за медицинска истраживања у Београду, ЈН број 08/2019, 
Партија 4 - Канистери са пратећом опремом; 
- да је Испоручилац дана __.__.______. године, доставио понуду број ________, која у 
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог 
Уговора;  
-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 
______________  и Одлуке о додели Уговора број:  ______ од ____________. године, 
изабрао Добављача за извршење предметне набавке. 
 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Овим уговором Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца, изврши испоруку 

добара - партија 4 - Канистери са пратећом опремом (у даљем тексту: опрема)  према 
усвојеној понуди  бр. .........од ............године. 
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Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби 
Наручиоца и понуди Испоручиоца добара, коју је Наручилац  прихватио, а која је саставни део 
овог Уговора.  
 
 

Вредност уговора и цене 
 

Члан 2. 
Вредност овог уговора износи ..………………... динара без ПДВ-а односно …………….. 

динара са ПДВ-ом. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и Планом 

набавке за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до 
висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са Програмом 
пословања за 2019. годину.  
 

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 
 Испорука  опреме извршиће се на адресу Института за медицинска истраживања Београд, 
улица, Булевар ослобођења 18, Београд.   
 О тачном датуму и времену планиране испоруке, Испоручилац је дужан да Наручиоца 
обавести  благовремено, а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.       
 Рок испоруке предметног добара је  _________  дана од дана потписивања уговора. 
 Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане с тим 
да, у случају да последњи дан рока за испоруку пада у нерадни дан, исти се помера на први 
следећи радни дан, уколико уговорне стране не договоре другачије. 
Уговорне стране сагласно констатују да су субота и недеља нерадни дани за Наручиоца. 
        Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних дана 
од дана испоруке опреме. 
        Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 
 Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 15 дана од најављеног 
почетка рока испоруке, у ком случају се оквирни рок за плаћање скраћује онолико дана за 
колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.    
 Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи уговорену 
опрему односно не изврши пратеће услуге у уговореним роковима, Наручилац је овлашћен 
да активира средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 
     ОБУКА: 
     Исоручилац се обавезује да, у склопу пратећих услуга, изврши обуку лица која одреди 
Наручилац, у циљу потпуног оспособљавања за употребу испоручене опреме.  
     Обука се врши на локацији Наручиоца. 
     Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана инсталације и пуштања у рад опреме, с 
тим што Наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 
опреме у рад. 
     Уколико Наручилац одложи обуку, сматраће се да је обука извршена у уговореном року. 
     Испоручилац се обавезује да након завршене обуке, достави Наручиоцу изјаву којом 
потврђује да су лица које је одредио Наручилац потпуно обучена и оспособљена за рад и 
коришешћење испоручене опреме. 
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Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци опреме исплати Испоручиоцу 

вредност опеме са ПДВ-ом,  у року од _________ дана од дана пријема исправног рачуна 
испостављеног на основу записника о примопредаји потписаног од стране овлашћеног лица 
Наручиоца без примедби, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12).                                                
 

Квалитет 
 

Члан 5. 
Опрема која је предмет овог уговора мора у потпуности задовољавати техничке и 

функционалне карактеристике из одељка 3. ове конкурсне документације, као и услове и 
захтеве овог уговора.  
 Испоручилац гарантује да је испоручена опрема нова, некоришћена и да потпуно 
одговара спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима 
Наручиоца из конкурсне документације. 
 

Гарантни рок 
 

Члан 6. 
 Гарантни рок за испоручену опрему износи ............................... године/месеци од дана 
испоруке. Испоручилац је дужан да приликом испоруке достави гаранцију за испоручену 
опрему, као и да истој упише дан испорууке од ког почиње да тече гарантни рок. 
  Гаранција се предаје лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу 
Записник о примопредаји. 
 Наручилац  је дужан да, у току гарантног рока испоручену опрему о свом трошку редовно 
одржава као и да отклања све кварове, према упутству произвођача опреме. 
 
 

Сервис 
 

Члан 7. 
 Испоручилац гарантује да је за предметну опрему обезбедио специјализовани сервис, 
овлашћен од стране произвођача предметних добара који, у тренутку закључења овог 
уговора, послује под  називом ________________________________________ а налази се у  
 
____________________,  улица  _______________________ број ______.  
  
 Наручилац  је овлашћен да, у вези свих сервисних активности, комуницира са 
Испоручиоцем или директно са Сервисом.    
 Испоручилац је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки 
опреме у гарантном року. 
       Испоручилац се обавезује да обезбеди сервис и резервне делове, минимум 5 година од 

дана исоруке опреме. 

   
Члан 8. 

 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, 
личном доставом или путем телефакса.   
       Рок за отклањање кварова: 
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       Испоручилац је дужан да се одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица 
Наручиоца (ради отклањања квара на испорученој опреми у току гарантног рока), у року који 
не може бити дужи од 2 (два) радна дана, те да изврши отклањање квара у року који не може 
бити дужи од 3 (три) радна дана по добијању позива. 
        Рок за поправку у гарантном року се може продужити за 15 радних дана од дана 
констатације квара уколико поправка није могућа без замене резервног дела веће вредности, 
који сервис нема на лагеру те га је потребно увести.  
 Уколико поправка  не буде извршена, Испоручилац је обавезан да испоручи  нову опрему 
у накнадном року од 30 дана од дана истека рока из претходног става.   
  Уколико Испоручилац не испоручи нову опрему у наведеном року, наручилац ће 
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла.   

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране 
Испоручиоца, претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Испоручиоца. У случају 
активирања средстава финансијског обезбеђења, Наручилац не губи право на накнаду штете. 

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да Наручилац трпи штету уколико у 
гарантном и постгарантном периоду Наручилац односно корисник буде онемогућен у 
коришћењу опреме услед квара који није отклоњен у уговореном року, као и у случају да 
Испоручилац, после реализације средства обезбеђења за добро извршење посла, не достави 
Наручиоцу ново средство обезбеђења.   
 

Члан 9. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 
неисправних делова и склопова у току трајања гарантног рока падају у целости на терет 
Испоручиоца, изузев трошкова отклањања кварова који су последица нестручног руковања 
или лома који су проузроковала лица за које одговара Наручилац или су последица више 
силе. 
 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 
неисправних делова и склопова по истеку гарантног рока падају на терет Наручиоца, по 
ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника овлашћеног сервиса. 
 

Члан 10. 
 Предметна опрема мора бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење 
или пропадање на путу до одредишта. 

 
Члан 11. 

 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, 
достави каталог/проспект произвођача и упутсво за коришћење на српском језику.  
 

Члан 12. 
       Квантитативни и квантитативни пријем врши се при испоруци и инсталацији предметне 
опреме.  
  У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему 
добара, Наручилац ће на лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о 
промопредаји неће бити потписан.   
 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметну  
опрему  замени исправном на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 
 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметних добара.  
 Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране 
испоруке, достави Испоручиоцу податке о једном или више лица овлашћених да, у име 
Наручиоца, потпишу Записник о примопредаји.   
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Комуникација уговорних страна  
 

Члан 13. 
 Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог   уговора 
вршиће се преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, 
факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа. 
 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана 
обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, 
бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује 
комуникација у вези примене одредби овог   уговора. Обавештење које Испоручилац 
доставља Наручиоцу мора посебно садржати податке о особама за контакт, бројевима 
мобилних телефона, бројевима  телефакса и електронским адресама лица којима се 
Наручилац односно корисник обраћа у вези свих сервисних интервенција.   
   Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 
евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт 
телефона/телефакса.  
 

Средство финансијског обезбеђења  
за добро извршење посла 

 
Члан 14. 

 Испоручилац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, 
достави на адресу Наручиоца, једну бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на 
први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентира у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 
10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично 
овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 
овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 
потписа. 

Испоручилац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 
безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене 
вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Испоручилац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана реализације услуге. 

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 
закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза 
Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 
 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и 
разлог да Наручилац активира средство обезбеђења за добро извршење посла.  
 У случају реализације средства обезбеђења,  Испоручилац  је дужан да, у року од 5 (пет) 
дана, Наручиоцу достави ново средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 Средство обезбеђења Наручилац може наплатити за случај несавесног и 
неблаговременог отклањања кварова у гарантном року  (нпр. неотклањање кварова у 
уговореном року, невршење замене уређаја новим исправним уређајем, опструкција у 
пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.). 
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По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење  посла ће бити враћено, на захтев Извршиоца. 
  

Рок трајања уговора  
 

Члан 15. 
Уговор се закључује на период до извршења свих рокова дефинисаних овим 

уговором, а најдуже годину дана од дана потписивања. 
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 
 

Раскид уговора 
 

Члан 16. 
 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 17. 
За све што није регулисано овим уговором, уговорне стране су сагласне да примењују 

законске и друге прописе који се односе на уговорену врсту посла.  
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
јавним набавкама.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном 
спор ће решавати пред надлежним судом у Београду.  
 

Члан 18. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 
 
 
                     ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                            ЗА НАРУЧИОЦА 
                 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК                                                                 Д И РЕ К ТО Р  
  
        ______________________________                                       ______________________________ 
                                                                                                                                  др Диана Бугарски  
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М О Д Е Л  У Г О В О Р А  З А  П А Р Т И Ј У  5    

 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  

ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  
ЈН 08/2019 

 

Закључен дана ________________године, између: 

 

1. ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА, Београд, Др. Суботића 4, кога заступа 
директор Др Диана Бугарски, матични број: 07017634, порески идентификациони број: 
100222157 (у даљем тестку: Наручилац) 

 

2. _________________________ Београд, ___________________, ПИБ ___________, МБ 

_________________, број рачуна ________________ код банке __________, као добављача  

кога заступа ___________________________________, (у даљем тексту: Испоручилац) 

 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

 
а) ______________________________________________________________________ 
 
б) ______________________________________________________________________ 
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако 
наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и 
попунити податке. 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 
  - да је Наручилац са чланом 32  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 
..................2019.године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Лабораторијске 
опреме, за потребе Института за медицинска истраживања у Београду, ЈН број 08/2019, 
Партија 5 - Аутоматске пипете и наставци; 
- да је Испоручилац дана __.__.______. године, доставио понуду број ________, која у 
потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог 
Уговора;  
-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача 
______________  и Одлуке о додели Уговора број:  ______ од ____________. године, 
изабрао Добављача за извршење предметне набавке. 
 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Овим уговором Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца, изврши испоруку 

добара - партија 5 - Аутоматске пипете и наставци (у даљем тексту: опрема)  према усвојеној 
понуди  бр. .........од ............године. 
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Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби 
Наручиоца и понуди Испоручиоца добара, коју је Наручилац  прихватио, а која је саставни део 
овог Уговора.  
 
 

Вредност уговора и цене 
 

Члан 2. 
Вредност овог уговора износи ..………………... динара без ПДВ-а односно …………….. 

динара са ПДВ-ом. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и Планом 

набавке за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до 
висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са Програмом 
пословања за 2019. годину.  
 

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 
 Испорука  опреме извршиће се на адресу Института за медицинска истраживања Београд, 
улица, Булевар ослобођења 18, Београд.   
 О тачном датуму и времену планиране испоруке, Испоручилац је дужан да Наручиоца 
обавести  благовремено, а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.       
 Рок испоруке предметног добара је  _________  дана од дана потписивања уговора. 
 Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане с тим 
да, у случају да последњи дан рока за испоруку пада у нерадни дан, исти се помера на први 
следећи радни дан, уколико уговорне стране не договоре другачије. 
Уговорне стране сагласно констатују да су субота и недеља нерадни дани за Наручиоца. 
        Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање. 
 Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 15 дана од најављеног 
почетка рока испоруке, у ком случају се оквирни рок за плаћање скраћује онолико дана за 
колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.    
 Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи уговорену 
опрему односно не изврши пратеће услуге у уговореним роковима, Наручилац је овлашћен 
да активира средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци опреме исплати Испоручиоцу 

вредност опеме са ПДВ-ом,  у року од _________ дана од дана пријема исправног рачуна 
испостављеног на основу записника о примопредаји потписаног од стране овлашћеног лица 
Наручиоца без примедби, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12).                                                
 

Квалитет 
 

Члан 5. 
Опрема која је предмет овог уговора мора у потпуности задовољавати техничке и 

функционалне карактеристике из одељка 3. ове конкурсне документације, као и услове и 
захтеве овог уговора.  
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 Испоручилац гарантује да је испоручена опрема нова, некоришћена и да потпуно 
одговара спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима 
Наручиоца из конкурсне документације. 
 

Гарантни рок 
 

Члан 6. 
 Гарантни рок за испоручену опрему износи ............................... године/месеци од дана 
испоруке. Испоручилац је дужан да приликом испоруке достави гаранцију за испоручену 
опрему, као и да истој упише дан испорууке од ког почиње да тече гарантни рок. 
  Гаранција се предаје лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу 
Записник о примопредаји. 
 Наручилац  је дужан да, у току гарантног рока испоручену опрему о свом трошку редовно 
одржава као и да отклања све кварове, према упутству произвођача опреме. 
 

Члан 7. 
 Предметна опрема мора бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење 
или пропадање на путу до одредишта. 

 
Члан 8. 

 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, 
достави каталог/проспект произвођача и упутсво за коришћење на српском језику.  
 

Члан 9. 
       Квантитативни и квантитативни пријем врши се при испоруци и инсталацији предметне 
опреме.  
 У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему добара, 
Наручилац ће на лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о 
промопредаји неће бити потписан.   
 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметну  
опрему  замени исправном на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 
 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметних добара.  
 Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране 
испоруке, достави Испоручиоцу податке о једном или више лица овлашћених да, у име 
Наручиоца, потпишу Записник о примопредаји.   
 
 

Комуникација уговорних страна  
 

Члан 10. 
 Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог   уговора 
вршиће се преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, 
факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа. 
 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана 
обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, 
бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује 
комуникација у вези примене одредби овог   уговора. Обавештење које Испоручилац 
доставља Наручиоцу мора посебно садржати податке о особама за контакт, бројевима 
мобилних телефона, бројевима  телефакса и електронским адресама лица којима се 
Наручилац односно корисник обраћа у вези свих сервисних интервенција.   
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   Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 
евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт 
телефона/телефакса.  
 

Средство финансијског обезбеђења  
за добро извршење посла 

 
Члан 11. 

 Испоручилац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, 
достави на адресу Наручиоца, једну бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на 
први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентира у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 
10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично 
овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 
овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 
потписа. 

Испоручилац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 
безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене 
вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Испоручилац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана реализације услуге. 

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 
закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза 
Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 
 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и 
разлог да Наручилац активира средство обезбеђења за добро извршење посла.  
 У случају реализације средства обезбеђења,  Испоручилац  је дужан да, у року од 5 (пет) 
дана, Наручиоцу достави ново средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 Средство обезбеђења Наручилац може наплатити за случај несавесног и 
неблаговременог отклањања кварова у гарантном року  (нпр. неотклањање кварова у 
уговореном року, невршење замене уређаја новим исправним уређајем, опструкција у 
пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.). 

По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење  посла ће бити враћено, на захтев Извршиоца. 
  

Рок трајања уговора  
 

Члан 12. 
Уговор се закључује на период до извршења свих рокова дефинисаних овим 

уговором, а најдуже годину дана од дана потписивања. 
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 
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Раскид уговора 
 

Члан 13. 
 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 14. 
За све што није регулисано овим уговором, уговорне стране су сагласне да примењују 

законске и друге прописе који се односе на уговорену врсту посла.  
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
јавним набавкама.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном 
спор ће решавати пред надлежним судом у Београду.  
 

Члан 15. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 
 
                     ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 
                 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК                                                             Д И РЕ К ТО Р  
  
            ______________________________                                   ______________________________ 
                                                                                                                            др Диана Бугарски  
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8 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Приликом припремања понуде за јавну набавку: Лабораторијска опрема, ЈН број 

08/2019 као понуђач: 

 

 ________________________________________________________ имао сам следеће 

трошкове: : 

 

Врста трошка Износ трошка у динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 

Напомена: Образац није обавезан део конкурсне документације 

  

У  ___________________________                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:  _______________________                     М.П.                        ____________________________ 
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9 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, као понуђач/члан групе понуђача:  

 
 

_________________________________________________________________ 
(пословно име  и седиште понуђача/члана групе понуђача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем, да сам понуду у 
поступку јавне набавке: Лабораторијска опрема, ЈН број 08/2019, која се набавља за потребе 
Института за медицинска истраживања у Београду, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима,  осим са понуђачима из групе понуђача или 
подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну набавку. 

 
 

                                                                    М.П. 
 

                                                                
____________________________________ 

                                                              (потпис овлашћеног лица) 

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