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На основу чл. 39., 52. став 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 
124/2012, 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 ( „Службени гласник РС", број 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности број 01/2019-1 од 31.05.2019.године, припремљена је: 
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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 и на интернет страници  Наручиоца: www.imi.bg.ac.rs 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, 

обликованом по партијама у складу са Законом. 

 

Предмет јавне набавке: Лабораторијски потрошни материјал 

Број јавне набавке: 01/2019 

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 10 (десет) 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:  
38437000 - лабораторијске пипете и прибор ;  

Предмет јавне набавке је обликован у 10 (десет) посебних целина (партија) тако да се свака 
партија може уговарати засебно и то: 

партија 1- Лабораторијски потрошни материјал I-"Thermo Scientific" или одговарајући 
партија 2- Лабораторијски потрошни материјал II-"Sarstedt" или одговарајући; 
партија 3- Лабораторијски потрошни материјал III-"Whatman", "GE Healthcare" или 

одговарајући; 
партија 4- Лабораторијски потрошни материјал IV-"Neptune" или одговарајући; 

партија 5- Лабораторијски потрошни материјал V-"Capp", "GreinerBioONe", "Aptaca", 
"Abcam" или одговарајући; 

партија 6- Лабораторијски потрошни материјал VI-"LLG Labware",  "Menzel"  или 
одговарајући; 

партија 7- Лабораторијски потрошни материјал VII-"Bio Molecular Systems" или 
одговарајући; 

партија 8- Лабораторијски потрошни материјал VIII-"SIGMA" или одговарајући; 

партија 9- Лабораторијски потрошни материјал IX-"CARL ROTH" или одговарајући; 
партија 10- Лабораторијски потрошни материјал X-"Applied Biosystems" или 

одговарајући. 
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3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)   
 

 
МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА (за све партије) 

 
ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА:  

 Како се лабораторијски рад заснива на експерименталној методи врло  je вaжнo дa сe 
дoбиjу рeпрoдуцибилни рeзултaти при пoнaвљaњу oглeдa сa истим мeтoдoлoшким пoступкoм 
и у истим услoвимa извoђeњa eкспeримeнтa.  
 Дa би рeзултaти били убeдљиви, трeбa дa сe испунe три услoвa: кoрeктнoст 
примeњeнoг мeтoдa, тaчнoст дoбиjeних рeзултaтa и мoгућнoст њихoвoг дoбиjaњa при 
пoнaвљaњу.   
 Имајући у виду значај започетих процеса истраживања, као и коришћење одређених 
хемикалија у самим експерименталним процесима и немогућности промена хемикалија и 
постављених параметара у већ започетим процесима неопходно је обезбедити и осигурати 
несметан континуиран рад са хемикалијама, антителима, реагенсима, ензимима и другим 
материјалом за лабораторијски рад са којима је експеримент већ започет и са којима се 
наставља процес рада. 
 Због напред наведеног, Наручилац је у складу са чланом 73. Закона о јавним 
набавкама одредио наведену техничку спецификацију потребеног материјала предметне 
набавке из разлога што би набавка било које друге врста материјала за лабораторијски рад 
угрозиле започет рад и крајњи резултат започетих експеримената, што би и поред трошкова 
предметне набавке створило додатне трошкове понављања  процеса рада. 
 
 Захтев наручиоца у погледу набавке потребних предметних добара ни у ком случају 
не ограничава ангажовање више понуђача у оквиру једне заједничке понуде односно 
ангажовање подизвођача. 
 

Предмет јавне набавке обликован је у 10 (десет) посебних, истоврсних целина 
(партија), тако да се свака целина може уговарати засебно и то: 
 

ПАРТИЈА 1 – Лабораторијски потрошни материјал I-"Thermo Scientific" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 Nastavci za pipete, 1000 μl, pakovanje 1000/1 пак  2 

2 Nastavci za pipete, 200 μl, pakovanje 1000/1 пак  4 

3 Nastavci za pipete, 10 μl, kratki, pakovanje 1000/1 пак  3 

4 Flaskovi za ćelijske kulture 25cm2, sa ventilom, sterilni, pakovanje 5/1 пак  20 

5 Flaskovi za ćelijske kulture 75cm2, sa ventilom, sterilni, pakovanje 5/1 пак  20 

6 
Ploče za ćelijske kulture, 6 bunara, sa poklopcem, sterilne, pojedinačno 
pakovane 

ком 50 

7 
Ploče za ćelijske kulture, 24 bunara, sa poklopcem, sterilne, pojedinačno 
pakovane 

ком 50 

8 
Ploče za ćelijske kulture, 96 bunara, sa poklopcem, sterilne, pojedinačno 
pakovane 

ком 50 

9 
Ploče za kultivaciju ćelijskih sferoida i organoida, presvučene materijalom za 
supernisku athezivnost ćelija (super low cell attachment), 24 bunara, sa 
poklopcem, sterilne,  zapakovane pojedinačno u pakovanju od 7 komada 

пак  1 

10 Petri posude za kulturu tkiva Ø 60 mm, sterilne, pakovanje 10/1 пак  10 
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ПАРТИЈА 2 – Лабораторијски потрошни материјал II-"Sarstedt" или одговарајући; 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 CryoPure Tube 1.8ml, spoljašnji navoj, beli zatvarači, ( -196°C / +120°C ), set=50 
komada 

сет 4 

2 Epruvete 15ml tip Falcon, 17/120mm, PP, sterilne, na stalku od stiropora, set = 
50 komada 

сет 3 

3 Epruvete 50ml, 115x28mm, konusno dno, samostojeće, sterilne, set = 25 
komada  

сет 16 

4 Flask 75cm2  ком 10 

5 Flask T-25cm2 "Standard", za kulturu tkiva, sterilni, crveni poklopac sa filterom, 
set=10 kom. 

сет 18 

6 Flask T-25cm2 "Suspension cells", za kulture tkiva, sterilni, zeleni poklopac sa 
filterom, set=10 komada 

сет 4 

7 Flask za celijsku kulturu, T-75, standardni za adherentne ćelije, zakrivljen vrat, 
crveni cep sa filterom za ventilaciju, sterilni, bez pirogena/endotoksina, set= 5 
komada 

сет 10 

8 Kutije za uzorke, za deep-freeze ком 15 

9 Mikrotest ploca, 96 bunara, U dno, sa poklopcem ком 30 

10 Mikrotube 0,5ml, nesterilne, set=1000 komada сет 6 

11 Mikrotube 1,5ml, nesterilne, set =1000 komada сет 10 

12 Mikrotube 2,0ml, sa navojnim cepom, stojeće, sa graduacijom I mestom za 
pisanje, sterilne, pakovanje 100 komada 

пак 3 

13 
Nastavci za pipete 10 µl, 30 mm (kratki), nesterilni, Tip E, set=1000 komada 

сет 2 

14 Nastavci za pipete 1000µl, plavi, nesterilni, set =1000 komada сет 6 

15 Nastavci za pipete 200µl, žuti, nesterilni, set =1000 komada сет 4 

16 Petri posude za kulturu tkiva 35x10mm, sterilne, sa rešetkastim dnom, 
pakovanje 10/1 

пак 10 

17 Serološke pipete 10ml, PS, sterilne,  pojedin.zapakovane u setu od 50 komada сет 12 

18 Serološke pipete 5ml, PS, sterilne, pojedin.zapakovane u setu od 50 komada сет 12 

19 TC plate, 24 well, ravno dno, za adherentne ćelijske kulture, sterilna, sa 
poklopcem, 1/1 

ком 50 

20 TC plate, 24 well, ravno dno, za suspenziju, sterilna, sa poklopcem, 1/1 ком 30 

21 TC plate, 6 well, ravno dno, za suspenzije, sterilna, sa poklopcem, 1/1 ком 70 

22 TC plate, 6 well, ravno dno, za adherentne ćelijske kulture, sterilna, sa 
poklopcem, 1/1 

ком 50 

23 TC plate, 96 well, ravno dno, za adherentne ćelijske kulture, sterilna, sa 
poklopcem, 1/1 

ком 30 

24 TC plate, 96 well, ravno dno, za suspenzije, sterilna, sa poklopcem, 1/1 ком 20 

25 Transfer pipete 3,5ml, sterilne, graduisane, pojedinačno zapakovane ком 300 

 

 

ПАРТИЈА 3 – Лабораторијски потрошни материјал III-"Whatman", "GE Healthcare" или одговарајући; 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 Chromatography paper, 3 mm, 7.5 cm x 100 m, 1 Reel ком 1 
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ПАРТИЈА 4 – Лабораторијски потрошни материјал IV-"Neptune" или одговарајући; 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 
Nastavci sa filterom za automatske pipete, univerzalni, 10ul produzeni (XL), 
sterilni, u kutijama, pakovanje: 10 kutija od 96 nastavaka    

ком 2 

 
 

ПАРТИЈА 5 – Лабораторијски потрошни материјал V-"Capp", "GreinerBioONe", "Aptaca", "Abcam" или 
одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 
Epruvete ø16*100, 10 ml, sa navojnim zavrtačem, sterilne, pojedinačno 
pakovane 

ком 500 

2 
Kriotube 2 ml, okruglo dno, samostojeće, PP, sterilne, spoljni navoj, sa delom za 
pisanje, pakovanje 100/1 

пак 3 

3 
Nastavci sa filterom za automatske pipete, univerzalni, 1250ul, XL, sterilni, u 
kutijama, pakovanje: 8 kutija od 96 nastavaka    

пак 2 

4 
Nastavci sa filterom za automatske pipete, univerzalni, 'ultra low retention', 
100ul, sterilni, u kutijama, pakovanje: 10 kutija od 96 nastavaka    

пак 6 

5 
Nastavci za pipete, 10 ul, dugački, sa filterom, pakovanje: 10 kutija od 96 
nastavaka 

пак 3 

6 
Nitrocelulozna membrana za transfer,  
0.45 um, 30 cm x 3 m 

ком 1 

7 
Ploče za ćelijsku kulturu, 24 bunara, sa poklopcem, netretirane, sterilne, 
providne, bez Rnaza, Dnaza, pojedinacno pakovanje 

ком 10 

8 
Ploče za ćelijsku kulturu, 96 bunara, crnih zidova sa providnim ravnim dnom, PS, 
s poklopcem, sterilne, pakovanje  8/1 

пак 4 

9 Serološke pipete 10ml, graduisane, sterilne, pojedinačno pakovane ком 500 

10 
Thin wall PCR tube, 0.2 ml, PP, with attached, flat cap, natural, pakovanje 1000 
kom. 

пак 2 

 
 
 

ПАРТИЈА 6 – Лабораторијски потрошни материјал VI-"LLG Labware",  "Menzel"  или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 Mikroskopske plocice (brusene ivice)  пак  16 

2 Pokrovna stakla 24X32 pakovanje пак  6 

3 Superfrost pločice пак  8 

4 Tube, 50 ml, sterilne, graduisane (pack of 50) пак  2 

5 Filteri za špriceve, 0.22 um (pack of 50) пак  1 

6 Nastavci za pipete, 10 ul, dugački, pakovanje 1000/1 пак  1 

 
 
 

ПАРТИЈА 7 – Лабораторијски потрошни материјал VII-"Bio Molecular Systems" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 Tubes for Mic qPCR 20 x 48 (960) ком 2 

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


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

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2019                                      страна 7 

 

 

ПАРТИЈА 8 – Лабораторијски потрошни материјал VIII-"SIGMA" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 Anaerobic atmosfere generation bags ком 2 

 
 

ПАРТИЈА 9 – Лабораторијски потрошни материјал IX-"CARL ROTH" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 Krioviali, PP, sterilni, 78 mm, 4 ml, pakovanje 100 kom.  пак 5 

 

ПАРТИЈА 10 – Лабораторијски потрошни материјал X, квалитет "Applied Biosystems" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Проц. 

Количина 

1 Optical Adhesive film, pakovanje= 25 komada   пак 1 

2 Fast Optical 96-well plate, 0.1ml , pakovanje= 10 komada   пак 2 

3 MicroAmp Fast Reaction Tubes (8 Tubes/Strip), pakovanje= 125 komada   пак 1 

 
 
МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ: 
 
ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 

Понуђач је у обавези да за ставку под редним бројем 2 - Nastavci za pipete, 200 μl, уз 
понуду достави 5 узорака.  

Након отврања понуда, приликом стручне оцене понуда, достављене узорке Наручилац 
ће тестирати и на основу добијених резултата утврдити да ли су наставци одговарајући или 
не.   

Уколико се приликом тестирања утврди да наставци нису одговарајући, понуда ће бити 
одбијени као неприхватљива. 

Наставци морају у потпуности да одговарају (фитују) пипетама и аутоклавијабилним 
кутијама (rack-овима) марке Eppendorf. 

 
 
ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: 

За лабораторијски потрошни материјал важе посебно строги стандарди квалитета, а како 
прецизнији опис стандарда квалитета у оваквој ЈН није могућ сва захтевана добра, као и сви 
еквиваленти (одговарајуће) морају имати у потпуности исти спецификован квалитет у погледу 
размере, чистоће, густине, као и осталих параметара квалитета супстанце прописани законом 
и подзаконским актима којима се утврђује стандард квалитета лабораторијског потрошног 
материјала.               
 

Количина и опис добара - Уговор се склапа на процењену вредност набавке.  
Наведене количине и асортиман добара је оквиран и служи искључиво за оцену 

понуда, дата је на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се сукцесивно путем захтева 
Наручиоца у количини добара коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до 
укупне уговорене вредности.  
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У случају потребе за добром који није предвиђен Понудом, Добављач је дужан да на 
захтев Наручиоца исти испоручи, по цени која не може бити већа од званичне велепродајне 
цене тог добра, укључујући, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ. 
 Добављач је дужан да достави извод из ценовника важећег у тренутку исказане 
потребе, који ће се примењивати за тражена добра. Наручилац је овлашћен да, у тренутку 
потребе за набавком добара која се не налазе у у табеларном прегледу постављених 
техничких захтева, као и у одговарајућем обрасцу понуде за партију за коју се подноси 
понуда, провери цену тражених добара на тржишту.  

Уколико утврди могућност набавке тих добара по цени која је нижа од цене исказане у 
Ценовнику добара Добављача, обавестиће Добављача о цени и месту где се потребна добра 
могу набавити, а Добављач је обавезан да тражена добра набави и фактурише по тој цени. 

Укупна вредност свих добара које Наручилац може поручити, који нису предвиђени 
Понудом, за којима се укаже потреба, током реализације Уговора, не може бити већа од 20% 
од укупне вредности уговора. 

 
Понуђена добра морају бити упакована у одговарајућу амбалажу, на начин који је 

прописан за ову врсту добара и мора да обезбеди да добро буде заштићено од делимичног 
или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.  

Рок испоруке добра - Испорука се врши сукцесивно у складу са потребама Наручиоца, у 
року одређеном уговором. Максимални рок испоруке је 30 дана од дана достављања захтева 
од стране Наручиоца.  
 

Место испоруке - Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 

 
Рок употребе добара - Понуђена добра морају бити у оригиналној амбалажи са јасном 

назнаком рока употребе. Минималан рок употребе мора бити једну годину од момента 
испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добара. 
 

Рекламација - У случају установљених недостатака у квалитету и квантитету 
испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли 
установити приликом преузимања тј. пријема добара, Наручилац ће одмах након уочених 
недостатака позвати Понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке. 

Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра 
са добрима одговарајућег квалитета и квантитета у року од пет дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида Уговора и право 
на накнаду настале штете. 

 Наручилац задржава право да ради правилне оцене понуда, а уколико је то потребно, 
од понуђача за све или поједине производе, затражи достављање узорка уколико се из 
приложеног не може утврдити испуњење постављених захтева. На основу достављеног 
узорка комисија ће утврдити прихватљивост понуде. 

 
 У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу и печатом 
овере Изјаву о испуњености техничких карактеристика (поглавље 3.2.) чиме потврђују да 
понуду подносе сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно наведеним у 
поглављу 3. конкурсне документације, а које у потпуности разуме и прихвата. 
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3.2. И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 
О ИСПУЊEНОСТИ ЗАХТEВА ИЗ ТEХНИЧКИХ КАРАКТEРИСТИКА 

за јавну набавку  
лабораторијског потрошног материјала, број 01/2019 

 
Ијављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђена добра, 

за партију за коју подносим понуду,  у свему испуњавају захтеване техничке карактеристике 
из одељка 3. конкурсне докуметнације. 
  

 
  
 

 
Дана: ___________________     
                                                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                М.П.               _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Изјаву копирати/штампати 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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4 УСЛОВИ ЗА УЧEШЋE У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СE ДОКАЗУЈE ИСПУЊEНОСТ УСЛОВА 

 
4.1 ОБАВEЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧEШЋE У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE 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 ОБАВEЗНИ УСЛОВИ  

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

 

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); 
 

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); 
 

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) 
 

 
 
4.2 УПУТСТВО КАКО СE ДОКАЗУЈE ИСПУЊEНОСТ УСЛОВА 
 
Доказ: 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Одељак 4.2.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 

Напомена:  
Изјава понуђача мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача, саког члана групе понуђача и сваког подизвођача.  

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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4.3 И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 
О ИСПУЊEНОСТИ ОБАВEЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧEШЋE У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015), понуђач/члан групе понуђача/подизвођач: 
 

  
_________________________________________________________________________________ 

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

 

изјављује под пуном материјалном и  кривичном одговорношћу да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС „ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015) за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара – 
Лабораторијски потрошни материјал, бр. ЈН 01/2019 за потребе Института за медицинска 
истраживања у Београду и да поседује све доказе о испуњености обавезних услова из члана 
77. став 1. тач. 1) до 4), и то:  

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(осим за физичка лица као понуђача); 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији;  

4. 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.  

 
 

                      М.П. 

                                  Понуђач 
 
 
 
     ___________________________________ 

 
                                   

Напомена: Изјаву копирати/штампати 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. 

 

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


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

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2019                                      страна 12 

 

 

5   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНE ПОНУДУ 
 Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене 

Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са 
конкурсном документацијом и позивом. 

5.1 ФОРМА И ЈEЗИК ПОНУДE 
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 5.21). 

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 БУДE САЧИЊEНА  

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 10 (десет) 
дана од дана објављивања позива за подношење понуда, на Порталу јавних набавки, 
односно до четвртка 13.06.2019. године, најкасније до 09:00 часова, са назнаком: 
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТEРИЈАЛ, број ЈН: 01/2019 – 

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: 

„ИЗМEНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДE ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ 
МАТEРИЈАЛ, број ЈН: 01/2019 – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“. 

 
5.3  МEСТО, ВРEМE И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Понуде ће бити отворене јавно, по редоследу приспећа, у четвртак 13.06.2019. 
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 ЈАВНE НАБАВКE  
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 (за партију за коју подноси понуду)- попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача (Одељак 6); 

2. Изјаву понуђача (Одељак 3.2) да понуђена добра испуњавају све захтеване техничке 

карактеристике. 

3. Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова (Одељак 4.4) - попуњену, оверену 
печатом и потписану од стране овлашћеног лица; 

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

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

6. Изјава о непромењеном садржају конкурсне документације - оверену печатом и 
потписану од стране овлашћеног лица понуђача (Одељак 5.21); 

7. Узорци (за поједине ставке у оквиру партије 1, за које је предвиђено достављање 
узорака). 
 

5.6 ПАРТИЈE 
Предмет јавне набавке обликован је у 10 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 ПОНУДE (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 ПРИПРEМE 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 НEЗАВИСНОЈ 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 МОЖE ДА ПОДНEСE САМО ЈEДНУ 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 ЗАЈEДНИЧКА 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  ПОДИЗВОЂАЧEМ 
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 ЗАХТEВИ НАБАВКE:  
  

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 (ЗА СВE ПАРТИЈE): 
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119 / 12 и 68 / 15). 
Плаћање уговорене цене вршиће се након 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). 

 
3. Начин спровођења контроле (ЗА СВE ПАРТИЈE): 

У случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара 
приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом 
преузимања тј. пријема добара, Наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати 
Понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке. Понуђач је 
дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра са добрима 
одговарајућег квалитета и квантитета у року од пет дана од дана сачињавања записника 
о рекламацији. 
 

4. Место испоруке: 
Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према спецификацији 
(Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на више 
локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 

   
5. Рок испоруке (ЗА СВE ПАРТИЈE): 

Испорука се врши сукцесивно у складу са потребама Наручиоца, у року одређеном 
уговором. Максимални рок испоруке је 30 (тридесет) дана од дана достављања захтева 
од стране Наручиоца.  
 

6. Рок важења понуде (ЗА СВE ПАРТИЈE):  
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. 
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7. Рок употребе (ЗА СВE ПАРТИЈE):  Понуђена и испоручена добра морају бити са роком 
употребе најмање једну годину од момента испоруке, што ће се проверавати при 
примопредаји добра. 

 
5.14 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: "ПОВEРЉИВО". 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: "ПОВEРЉИВО". 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. 

   
5.15 КРИТEРИЈУМ ЗА ОЦEНУ 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. 

 
5.16 РОК У КОЈEМ ЋE УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧEН: 
 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити Уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. 

 
5.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊEЊА 

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. 
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Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико Наручилац 
утврди да је понуђач доставио неистините податке, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.   

5.18 НEГАТИВНE РEФEРEНЦE 
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. 

         
5.19 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 
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уплати таксе“  је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и 
која је њихова обавезна садржина. 

 
5.20 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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5.21 ИЗЈАВА О НEПРОМEЊEНОМ САДРЖАЈУ 

КОНКУРСНE ДОКУМEНТАЦИЈE 
 

 
 
 

 Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку - Лабораторијски 
потрошни материјал ЈН број 01/2019,  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 ПОНУДE 
 

ПОНУДА БРОЈ______________________ од ___.___.______.године 
 

За јавну набавку: Лабораторијски потрошни материјал број ЈН 01/2019 

За ПАРТИЈУ/ПАРТИЈE:____________________________________ 
                                                   унети број партије/партија за коју се подноси понуда 

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: 
 

Eлектронска адреса понуђача  
(e-mail): 

 

Телефон: 
 

Текући рачун: 
 

Назив банке: 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧEМ 

В) КАО ЗАЈEДНИЧКУ ПОНУДУ 

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду. 
         
 НАПОМEНА: 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: 
 

Eлектронска 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: 

 

 
 
 
НАПОМEНА: 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 ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 1 

 
 

1 – Цена 

ПАРТИЈА 1 - Лабораторијски потрошни материјал I-"Thermo Scientific" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Nastavci za pipete, 1000 μl, pakovanje 
1000/1 

пак  2 
    

2 
Nastavci za pipete, 200 μl, pakovanje 
1000/1 

пак  4 
    

3 
Nastavci za pipete, 10 μl, kratki, 
pakovanje 1000/1 

пак  3 
    

4 
Flaskovi za ćelijske kulture 25cm2, sa 
ventilom, sterilni, pakovanje 5/1 

пак  20 
    

5 
Flaskovi za ćelijske kulture 75cm2, sa 
ventilom, sterilni, pakovanje 5/1 

пак  20 
    

6 
Ploče za ćelijske kulture, 6 bunara, sa 
poklopcem, sterilne, pojedinačno 
pakovane 

ком 50 
    

7 
Ploče za ćelijske kulture, 24 bunara, sa 
poklopcem, sterilne, pojedinačno 
pakovane 

ком 50 
    

8 
Ploče za ćelijske kulture, 96 bunara, sa 
poklopcem, sterilne, pojedinačno 
pakovane 

ком 50 
    

9 

Ploče za kultivaciju ćelijskih sferoida i 
organoida, presvučene materijalom za 
supernisku athezivnost ćelija (super low 
cell attachment), 24 bunara, sa 
poklopcem, sterilne,  zapakovane 
pojedinačno u pakovanju od 7 komada 

пак  1 

    

10 
Petri posude za kulturu tkiva Ø 60 mm, 
sterilne, pakovanje 10/1 

пак  10 
    

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра.                                                       

Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 

2 - УЗОРЦИ - Понуђач је у обавези да за ставку под редним бројем 2- Nastavci za pipete, 200 μl; 
уз понуду достави 5 узорака.  

На основу достављеног узорка комисија ће утврдити прихватљивост понуде.   
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Наставци морају да одговарају (фитују) пипетама и аутоклавијабилним кутијама (rack-
овима) марке Eppendorf. 

Тестирање ће бити обављено након отварања понуда. Уколико наставци нису 
одговарајући, биће одбијени као неприхватљиви. 

3 - НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је _____(минимум 30, а 
максимум 45) дана рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручено добро. 

4 - РОК ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

5 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
6 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂEНE ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 2 

 
1-ЦEНА 

ПАРТИЈА 2- Лабораторијски потрошни материјал II-"Sarstedt" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед. цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
CryoPure Tube 1.8ml, spoljašnji navoj, 
beli zatvarači, ( -196°C / +120°C ), 
set=50 komada 

сет 4 
    

2 
Epruvete 15ml tip Falcon, 17/120mm, 
PP, sterilne, na stalku od stiropora, set = 
50 komada 

сет 3 
    

3 
Epruvete 50ml, 115x28mm, konusno 
dno, stojeće, sterilne, set = 25 komada  

сет 16 
    

4 Flask 75cm2  ком 10     

5 
Flask T-25cm2 "Standard", za kulturu 
tkiva, sterilni, crveni poklopac sa 
filterom, set=10 kom. 

сет 18 
    

6 
Flask T-25cm2 "Suspension cells", za 
kulture tkiva, sterilni, zeleni poklopac sa 
filterom, set=10 komada 

сет 4 

    

7 

Flask za celijsku kulturu, T-75, 
standardni za adherentne ćelije, 
zakrivljen vrat, crveni cep sa filterom za 
ventilaciju, sterilni, bez 
pirogena/endotoksina, set= 5 komada 

сет 10 

    

8 Kutije za uzorke, za deep-freeze ком 15 
    

9 
Mikrotest ploca, 96 bunara, U dno, sa 
poklopcem 

ком 30 
    

10 
Mikrotube 0,5ml, nesterilne, set=1000 
komada 

сет 6 
    

11 
Mikrotube 1,5ml, nesterilne, set =1000 
komada 

сет 10 
    

12 

Mikrotube 2,0ml, sa navojnim cepom, 
stojeće, sa graduacijom I mestom za 
pisanje, sterilne, pakovanje = 100 
komada 

пак 3 

    

13 
Nastavci za pipete 10 µl, 30 mm (kratki), 
nesterilni, Tip E, set=1000 komada 

сет 2 
    

14 
Nastavci za pipete 1000µl, plavi, 
nesterilni, set =1000 komada 

сет 6 
    

15 
Nastavci za pipete 200µl, žuti, nesterilni, 
set =1000 komada 

сет 4 
    

16 
Petri posude za kulturu tkiva 35x10mm, 
sterilne, sa rešetkastim dnom, 
pakovanje 10/1 

пак 10 
    

17 
Serološke pipete 10ml, PS, sterilne,  
pojedin.zapakovane u setu od 50 
komada 

сет 12 
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18 
Serološke pipete 5ml, PS, sterilne, 
pojedin.zapakovane u setu od 50 
komada 

сет 12 
    

19 
TC plate, 24 well, ravno dno, za 
adherentne ćelijske kulture, sterilna, sa 
poklopcem 

ком 50 
    

20 
TC plate, 24 well, ravno dno, za 
suspenziju, sterilna, sa poklopcem,  

ком 30 
    

21 
TC plate, 6 well, ravno dno, za 
suspenzije, sterilna, sa poklopcem 

ком 70 
    

22 
TC plate, 6 well, ravno dno, za 
adherentne ćelijske kulture, sterilna, sa 
poklopcem 

ком 50 
    

23 
TC plate, 96 well, ravno dno, za 
adherentne ćelijske kulture, sterilna, sa 
poklopcem 

ком 30 
    

24 
TC plate, 96 well, ravno dno, za 
suspenzije, sterilna, sa poklopcem 

ком 20 
    

25 
Transfer pipete 3,5ml, sterilne, 
graduisane, pojedinačno zapakovane 

ком 300 
    

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
                                                            
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (мин. 60 дана)   
     

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  
 

НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива.
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 3  

 
1 – ЦEНА 

ПАРТИЈА 3- Лабораторијски потрошни материјал III-"Whatman", "GE Healthcare" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Chromatography paper, 3 mm, 7.5 cm x 
100 m, 1 Reel 

ком 1 
    

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
                                                            
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива.
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 4 

 
1-ЦEНА  

ПАРТИЈА 4- Лабораторијски потрошни материјал IV-"Neptune" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Nastavci sa filterom za automatske 
pipete, univerzalni, 10ul produzeni (XL), 
sterilni, u kutijama, pakovanje: 10 kutija 
od 96 nastavaka    

ком 2 

    

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
                                                            
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива.
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 5 

 
1-ЦEНА  

ПАРТИЈА 5- Лабораторијски потрошни материјал V-"Capp", "GreinerBioONe", "Aptaca","Abcam" или 
одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Epruvete ø16*100, 10 ml, sa navojnim 
zavrtačem, sterilne, pojedinačno 
pakovane 

ком 500 
    

2 
Kriotube 2 ml, okruglo dno, 
samostojeće, PP, sterilne, spoljni navoj, 
sa delom za pisanje, pakovanje 100/1 

пак 3 
    

3 

Nastavci sa filterom za automatske 
pipete, univerzalni, 1250ul, XL, sterilni, u 
kutijama, pakovanje: 8 kutija od 96 
nastavaka    

пак 2 

    

4 

Nastavci sa filterom za automatske 
pipete, univerzalni, 'ultra low retention', 
100ul, sterilni, u kutijama, pakovanje: 10 
kutija od 96 nastavaka    

пак 6 

    

5 
Nastavci za pipete, 10 ul, dugački, sa 
filterom, pakovanje: 10 kutija od 96 
nastavaka 

пак 3 
    

6 
Nitrocelulozna membrana za transfer,  
0.45 um, 30 cm x 3 m 

ком 1 
    

7 

Ploče za ćelijsku kulturu, 24 bunara, sa 
poklopcem, netretirane, sterilne, 
providne, bez Rnaza, Dnaza, 
pojedinacno pakovanje 

ком 10 

    

8 

Ploče za ćelijsku kulturu, 96 bunara, 
crnih zidova sa providnim ravnim dnom, 
PS, s poklopcem, sterilne, pakovanje  
8/1 

пак 4 

    

9 
Serološke pipete 10ml, graduisane, 
sterilne, pojedinačno pakovane 

ком 500 
    

10 
Thin wall PCR tube, 0.2 ml, PP, with 
attached, flat cap, natural, pakovanje 
1000 kom. 

пак 2 
    

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
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Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива.
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂEНE ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 6 

 
1-ЦEНА  

ПАРТИЈА 6- Лабораторијски потрошни материјал VI-"LLG Labware",  "Menzel"  или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Mikroskopske plocice (brusene ivice)  пак  16     

2 Pokrovna stakla 24X32 pakovanje пак  6     

3 Superfrost pločice пак  8     

4 
Tube, 50 ml, sterilne, graduisane (pack 
of 50) 

пак  2 
    

5 Filteri za špriceve, 0.22 um (pack of 50) пак  1     

6 
Nastavci za pipete, 10 ul, dugački, 
pakovanje 1000/1 

пак  1 
    

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
                                                            
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

 
НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива.
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂEНE ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 7 

1-ЦEНА  

ПАРТИЈА 7 - Лабораторијски потрошни материјал VII-"Bio Molecular Systems" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Tubes for Mic qPCR 20 x 48 (960) ком 2     

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
                                                            
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 

 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива.
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 8 

 
1-ЦEНА  

ПАРТИЈА 8- Лабораторијски потрошни материјал VIII-"SIGMA" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Anaerobic atmosfere generation bags ком 2     

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
                                                            
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива.

http://www.imi.bg.ac.rs/
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 9 

 
1-ЦEНА  

ПАРТИЈА 9- Лабораторијски потрошни материјал IX-"CARL ROTH" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Krioviali, PP, sterilni, 78 mm, 4 ml, 
pakovanje =100 kom.  

пак 5 
    

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
                                                            
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

  
 
 
НАПОМEНА: 
Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом.   
У супротном, понуда је неприхватљива. 
 

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


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

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2019                                      страна 34 

 

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКE ПОНУДE  
СА СТРУКТУРОМ ЦEНE  

 
ПАРТИЈА 10 

 
1-ЦEНА  

ПАРТИЈА 10- Лабораторијски потрошни материјал X, квалитет "Applied Biosystems" или одговарајући 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јед. цена 
без ПДВ 

Јед.цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Optical Adhesive film, pakovanje= 25 
komada   

пак 1 
    

2 
Fast Optical 96-well plate, 0.1ml , 
pakovanje= 10 komada   

пак 2 
    

3 
MicroAmp Fast Reaction Tubes (8 
Tubes/Strip), pakovanje= 125 komada   

пак 1 
    

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE БEЗ ПДВ  

УКУПНА ВРEДНОСТ ПОНУДE СА ПДВ  

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђена добра, 
рачунајући и трошкове пратећих услуга. 

Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од 
момента испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добра. 
                                                            
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у 
спецификацији, са чим је Понуђач је сагласан. 
 
2 - НАЧИН И 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 ИСПОРУКE: ______ дана  од дана  достављања захтева од стране Наручиоца. 
(максимално 30 дана) 

4 - МEСТО  ИСПОРУКE: Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 
 
5 - РОК ВАЖEЊА ПОНУДE:    ___________  дана од  дана отварања понуда. (минимално 60 
дана)       
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

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

 
 
 
 

 
 

М О Д E Л  У Г О В О Р А  З А  С В E  П А Р Т И Ј E  
 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТEРИЈАЛ 
ЗА ПОТРEБE ИНСТИТУТА ЗА МEДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  

ЈН 01/2019 
 

Закључен дана ________________године, између: 

 

1. ИНСТИТУТ ЗА МEДИЦИНСКА 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: Добављач) 

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. 

 
 

УГОВОРНE СТРАНE САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 
 
 - да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката, спровео поступак јавне набавке мале вредности: 
Лабораторијски потрошни материјал, ЈН број 01/2019, обликован у 10 партија; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број______ од ____________. године. 
 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је Лабораторијски потрошни материјал, за партију 
_________________________________ (унети број и назив партије)  (у даљем тексту: добра), 
a у свему према Понуди Добављача бр. ____________ од _______ 2019. године, заведеној код 
Наручиоца под бр.//////////////// од //////////// 2019. године (у даљем тексту: Понуда), која је 
дата у прилогу и чини саставни део овог уговора. 

 

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


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

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2019                                      страна 36 

 

Вредност уговора 
Члан 2. 

 
Укупна вредност уговора износи ..………………... динара без ПДВ-а односно …………….. 

динара са ПДВ-ом. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Уговор ће се реализовати у складу са Финансијским планом за 2019. годину, а 

преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Финансијским планом за 
наредну годину, а највише до укупне уговорене вредности. 

 
 

Врста и количина добара 
Члан 3. 

Овим уговором Добављач се обавезује да за рачун Наручиоца, изврши испоруку 
добара према усвојеној понуди. 

Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби 
Наручиоца и понуди Добављача, а наведене количине су оквирне и могу се мењати у случају 
потребе Наручиоца.  

У случају потребе за добром који није предвиђен Понудом, Добављач је дужан да на 
захтев Наручиоца исти испоручи, по цени која не може бити већа од званичне велепродајне 
цене тог добра, укључујући, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ. 
 Добављач је дужан да достави извод из ценовника важећег у тренутку исказане 
потребе, који ће се примењивати за тражена добра. Наручилац је овлашћен да, у тренутку 
потребе за набавком добара која се не налазе у у табеларном прегледу постављених 
техничких захтева, као и у одговарајућем обрасцу понуде за партију за коју се подноси 
понуда, провери цену тражених добара на тржишту.  

Уколико утврди могућност набавке тих добара по цени која је нижа од цене исказане у 
Ценовнику добара Добављача, обавестиће Добављача о цени и месту где се потребна добра 
могу набавити, а Добављач је обавезан да тражена добра набави и фактурише по тој цени. 

Укупна вредност свих добара које Наручилац може поручити, који нису предвиђени 
Понудом, за којима се укаже потреба, током реализације Уговора, не може бити већа од 20% 
од укупне вредности уговора. 

 
 

Место, рок и начин испоруке 
Члан 4. 

 Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према спецификацији. 
Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на територији 
Београда, на више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју 
адресу се испоручује тражена роба. 
 О тачном датуму, времену и адреси планиране испоруке, Добављач 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. 
 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.    
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Квалитет 
Члан 5. 

Добра која су предмет овог уговора морају задовољавати техничке и 
функционалне карактеристике, као и услове и захтеве овог уговора.  
  Испоручилац гарантује да је испоручено предметно добро ново, некоришћено и 
да потпуно одговарају спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим 
захтевима Наручиоца из конкурсне документације.  
 Добро морају бити упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову 
врсту добара и која мора добро обезбедити од  делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.  

Понуђена добра морају бити у оригиналној амбалажи са јасном назнаком рока 
употребе. Минималан рок употребе мора бити једну годину од момента испоруке, што ће се 
проверавати приликом примопредаје добара. 
 
  

Рекламациони поступак 
Члан 6. 

У случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара 
приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом 
преузимања тј. пријема добара, Наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати 
Понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке.  

Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра 
са добрима одговарајућег квалитета и квантитета у року од пет дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

 У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида Уговора и 
право на накнаду настале штете. 
 
 

Услови и начин плаћања 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци исплати Добављачу вредност добара 
са ПДВ-ом,  у року од _________ дана од дана пријема исправног рачуна 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).                                                
 

Комуникација уговорних страна  
Члан 8. 

 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 Добављач 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.  
 

Рок трајања и измене уговора  
Члан 9. 

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 10. 

 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 
 

Решавање спорова 
Члан 11. 

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 12. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 
(два) примерка. 
 
 
                        ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                               ЗА НАРУЧИОЦА 
                 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК                                                                 Д И РE К ТО Р  
  
            ______________________________                                   ______________________________ 
                                                                                                                                  др Диана Бугарски  
 
 
Остали учесници у заједничкој понуди: 
 
1.___________________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________________ 
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8 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРEМE ПОНУДE 
 
 
 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: Лабораторијски потрошни 

материјал, ЈН број 01/2019, 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 НEЗАВИСНОЈ 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: Лабораторијски потрошни материјал, ЈН број 01/2019, 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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