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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 5/2020-1 од 
30.06.2020. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ЈН БРОЈ - 5/2020  
ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА 
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16 
20 

5 Упутство понуђачима како да сачине понуду 
5.22. Изјава о непромењеном садржају конкурсне документације 

21 
29 

6 Образац понуде са  обрасцем структуре цене 30 

7 Модел уговора 41 
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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: 5/2020 

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). 

 
Предмет јавне набавке је обликован у 7 (седам) посебних целина (партија) и то: 

Партија  1 - 
Комбиновани статем за стимулацију електичном струјом (TDCS) и 
електоенцефалографију (EEG) 

Партија  2 - Систем за детекцију и бројање ћелија 

Партија  3 - Лабораторијска центрифуга са хлађењем 

Партија  4 - 
Stalak za pravljenje gelova kompatibilan sa Mini Protean elektroforetskim 
sistemom 

Партија  5 - Pribor za rukovanje I disekciju eksperimentalnih životinja 

Партија  6 - Систем за аспирацију ћелијских медијума 

Партија  7 - Кавези са пратећом опремом 

http://www.imi.bg.ac.rs/
http://www.imi.bg.ac.rs/
mailto:nabavke@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. 5/2020                                              4 

 

3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)   
 
Предмет јавне набавке обликован је у 7 (седам) посебних, истоврсних целина (партија), 
тако да се свака целина може уговарати засебно и то: 
 

ПАРТИЈА 1 - Комбиновани статем за стимулацију електичном струјом (TDCS) и 
електоенцефалографију (EEG) 

ОПИС Јед. мере Количина 

- 32 kanala za snimanje i stimulaciju sa kapama u veličinama S, M i L  

po 10-20 ili 10-10 EEG internacionalnom sistemu pozicioniranja 

- bežična komunkacija sa drugim urđajima (putem WiFi ili Bluetootha) 

- rad na bateriju sa operativnim vemenom od najmanje 4 sata 

-   težina uređaja manja od 0.4 kg 

Specifikacije tDCS komponente: 

- mogući modaliteti stimulacije: tDCS, tACS, sham (sa mogućnošću  

menjanja parametra) 

- Mogućnost samostalnog kreiranja novih protokola stimulacije i  

konfiguracija za svaki pojedinačni kanal- Podržavanje frekvenci 0 - 250 

Hz, intenziteta struje 4mA po kanalu  (sa odstupanjima od maksimum 

2%) 

- Merenje otpora i kontinuirani monitoring tokom stimulacije/snimanja  

Specifikacije EEG komponente: 

- omogućava offline merenje 

- Raspon od 0 do 125Hz (500 S/s) 

 

Softver: 

- mogućnost vizualizacije distribucije elektičnog polja, EEG spektra, i  

neuralnog mapiranja aktivacije 

- mogućnost optimizacije i pormene parametra stimulacije kao i  

uvoz već pripremljenih protokola 

- mogućnost sprovođenja "losed-loop" ekeprimenata - tj. 

automatskog kreiranja tES protokola na osnovu EEG zapisa u relanom 

vremenu 

- mogućnost sproviđenja „double -blind“ eksperimenta, odnosno 

dvostruko slepih studija 

- Mogućnost TTL trigera i pritiska na tastaturi kao markera u EEG  

zapisu 

- Kompatibilan sa Windows 8/10  

Ком 1 

 
- tDCS апарат ће бити коришћен у научно-истраживачке сврхе за испитивање нормалних 
образаца мождане активнотивно код здравих људи.  
Специфичније биће коришћен за испитивање:  
- уобичајних образаца памћења код младих здравих доборвољаца 
- неурофизиолошке активности повезане са извођењем когнитивних задатака у популацији 
људи без когнитивних оштећења  
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- експерименталне провере неурофизиолошких ефекета нових стимулационих образаца на 
физиолошки одговор код здравих људи  
- мерења можданих ритмова током изведбе различитих когнитивних задатака и мерења 
когнитивног оптерећења код здравих добровољаца.  
 
Неопходна је ауторизација произвођача да је Понуђач овлашћен за конкретну набавку. 
 
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. Приложене 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. 
 
- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 45 
(четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора и уплате аванса.  

- 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. 
 
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних 
дана од дана испоруке опреме. 
- 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. 

- Квалитативну и квантитативну контролу и пријем опреме вршиће овлашћено лице 
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан 
записник о примопредаји. 

- 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 месец дана по добијању позива. Уколико отклањање квара није могуће решити у 
наведеном року,  време потребно за решавање проблема може да буде кориговано на 
писани захтев Понуђача, уз писану сагласност Наручиоца.  
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ПАРТИЈА 2 - Систем за детекцију и бројање ћелија 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Количина 

Power Supply 300V 
Napajenje 300V, sa zaštitom od pregrevanja, za vertikalnu i 
horizontalnu elektroforezu, sa detekcijom prepopterećenja, 
tajmerom, konstaktni mod 999minuta i tajmer ili mogućnošću 
prograniranja 999minuta i alarm, maksimalna struja 700mA, 
maksimalna snaga 150W, maksimalni napon 300V 

Ком 1 

PerfectBlue Sedec M transfer 
Dimenzije ne vece od 295x295x60mm, vreme transfera 30-
120minuta, aktivna transfer površina 400cm2, zampremina pufera 
200ml, plexiglas 

Ком 1 

Laminar 
Laminar sa vertikalnim protokom vazduha, spoljašnje dimenzije 
komore 1300x750x2040mm, radna površina 304 čelik, visina radnog 
prostora 750mm, LCD display, protok 0.3-0.5m/s, priljučak za struju, 
HEPA filter 99.999% veličina čestica 0.3µm, buka <65dB, 

Ком 1 

Automated cell counter 
Automatski brojač ćelija, brzina brojanja manje od 20 sekundi, 
veoma lak za upotrebu Trypan plava metoda koja olaksava rad, mali 
aparat dimanzija 27x20x20cm, ne zahteva posebno održavanje, za 
brojanje ukupanog broja ćelija, kao i živih i mrtvih ćelija, 7" LCD 
touch screen display, USB , veličina ćelija od 5-60µm,  mogućnost 
odabira veličine ćelija, memorija 500 rezultata koji se USB-om 
prebacuju na računar, software, mogućnost brojanja primarnih ćelija 
do matićnih ćelija, opseg 1x104-1x107 ćelija/ml. 

Ком 1 

 
Неопходна је ауторизација произвођача да је Понуђач овлашћен за конкретну набавку. 
 
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. Приложене 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. 
 
- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 45 
(четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора.  

- Гарантни рок: минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
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Добављач је дужан да, по испоруци достави гаранцију као и да на њој упише дан од кога 
почиње тећи гарантни рок. 
 
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних 
дана од дана испоруке опреме. 
- 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 
коришћење испоручене 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. 

- 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 10 (десет) дана по добијању позива. Уколико отклањање квара није могуће решити у 
наведеном року,  време потребно за решавање проблема може да буде кориговано на 
писани захтев Понуђача, уз писану сагласност Наручиоца.  
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ПАРТИЈА 3 -  Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem 

ОПИС Јед. мере Количина 

 
UNIVERSAL 320R bench-top model sa hlađenjem vrhunskog 
kvaliteta i velikog kapaciteta, namenjen za standardni laboratorijski 
rad u manjim fizičkim, hemijskim i medicinskim (citološkim) 
laboratorijama. 

 Maksimalna brzina 16.000 obrt/min, odnosno maksimalni 
RCF iznosi 24.900 

 Mikroprocesorska kontrola, mogućnost programiranja, LCD 
displej, vrlo praktičan raspored tastera za rad sa 
centrifugom, digitalna kontola broja obrtaja i vremena, 
automatski tajmer opsega 1-99 min, skoro bešuman rad, 

 Mogućnost kratkotrajnog docentrifugiranja, automatsko 
isključenje sa više stepena kočenja, 

 Model sa hlađenjem, digitalna kontrola temperature u 
opsegu od -20°C do +40°C 

 Poseduje metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od 
nerđajućeg čelika, 

 Dimenzije (H x W x D) su 346 x 407 x 698 mm, 

 Napajanje na 240 V/50 Hz, snage 800 VA, 

 Masa centrifuge iznosi 52 kg. 
 

Uz centrifugu se isporučuje: 

 (561509) Swing-out rotor sa četiri mesta, Cat.No. 1494, 
br.obrtaja 5000 min-1 

 4 nosača  za epruvete , Cat.No.1425 

 4 adaptera za  epruvete od 15ml,Cat.No. 1431( ukupno 
28 mesta ) 

 Ugaoni rotor sa 24 mesta za epruvete od 1.5/2.0ml  
Cat.No.1552 

 

ком 1 

 
Неопходна је ауторизација произвођача да је Понуђач овлашћен за конкретну набавку. 
 
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. Приложене 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. 
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- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 45 
(четрдесетпет) 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. 
 
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних 
дана од дана испоруке опреме. 
- 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 
коришћење испоручене 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. 

- 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 10 (десет) дана по добијању позива. Уколико отклањање квара није могуће решити у 
наведеном року,  време потребно за решавање проблема може да буде кориговано на 
писани захтев Понуђача, уз писану сагласност Наручиоца.  
 
 
 
 

ПАРТИЈА 4 - Stalak za pravljenje gelova kompatibilan sa Mini Protean elektroforetskim sistemom 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Количина 

Mini-PROTEAN Tetra Cell Casting Stand & Clamps Kit  
Stalak za pravljenje gelova kompatibilan sa Mini Protean elektroforetskim 
sistemom. Komplet sadrži 1 postolje, 2 okvira, 2 zaptivke i 5 otpuštača 
gelova. 

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. 
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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. Приложене 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. 
 
- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 45 
(четрдесетпет) 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. 
 
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних 
дана од дана испоруке опреме. 
- 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 
коришћење испоручене 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. 

- 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 10 (десет) дана по добијању позива. Уколико отклањање квара није могуће решити у 
наведеном року,  време потребно за решавање проблема може да буде кориговано на 
писани захтев Понуђача, уз писану сагласност Наручиоца.  
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ПАРТИЈА 5 - Pribor za rukovanje i disekciju ekperimentalnih životinja, kvaliteta Fisher Scientific ili 
odgovarajući 

ОПИС 
Јед. 

мере Количина 

 Fisher Scientific Iris makaze za plastičnu hirurgiju, ravne, 

dužine 95 mm, tip vrha S/S, materijal nerđajući čelik ili 

odgovarajući 

Ком 1 

 Fisher Scientific ravne i oštre makaze za seciranje dužine 

11,4cm ili odgovarajući 
Ком 1 

 Fisher Scientific Shandon pinceta za hrskavicu, ravne, 

standardne, dužine 6,5 inča ili odgovarajući 
Ком 1 

 Fisher Scientific Shandon pinceta za tkivo, ravna sa 

nazubljenim vrhom, 2x3 zuba, dužine 5,5 inča ili odgovarajući 
Ком 1 

 Fisher Scientific Fisherbrand sprava za obeležavanje ušiju 

životinja, otvor za probijanje 2 mm ili odgovarajući 
Ком 1 

 Fisher Scientific BROOME STYLE RODENT RESTRAINER, dužine 

9.52cm, prečnika 2.54cm, za životinje težine 15-30g, idealan 

za injektovanje ili vađenje krvi ili odgovarajući 

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. Приложене 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. 
 
- Рок испоруке:  Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 5 
(пет) 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. 
 
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних 
дана од дана испоруке опреме. 
- 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 
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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 
коришћење испоручене 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. 

- 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 10 (десет) дана по добијању позива. Уколико отклањање квара није могуће решити у 
наведеном року,  време потребно за решавање проблема може да буде кориговано на 
писани захтев Понуђача, уз писану сагласност Наручиоца.  
 

ПАРТИЈА 6 - Систем за аспирацију ћелијских медијума 

ОПИС 
Јед. 

мере Количина 

BVC professional Vacuubrand Liquid Suction System  
- Služi za aspiraciju i uklanjanje bioloskih fluida 
- Beskontaktni sensor prati nivo tecnosti u boci za sakupljanje 

čime se sprecava prepunjavanje 
- Dezinfekcija je omogućena usisavanjem dezinfekcijonih 

sredstava kroz rucni set i creva nakon isključivanja pumpe  
- BVC professional sa PP bocom od 4l sa brzim zatvaranjem 

smanjuje rizik kod transporta opasnog otpada i 
kontaminacije na radnom mestu 

- Vakuum kontroler sa touchpanel-om 
- Maksimalna brzina pumpe pri 50/60Hz 07/0.85 m3/h 
- Apsolutni vacuum 150/112 mbar/tor 
- Podesavanje 150-850 mbar 
- Ambijentalna temperature pri radu 10-40ᵒC 
- Ambijentalna temperature pri skladistenju -10-60ᵒC 
- Snaga motora 0.04kW 
- Stepen zaštite IP40 
- Dimenzije ne vece od 408x194x500mm 
- Težina ne veca od 7.5kg 
- Nivo buke 45 dBa 
- Komplet se sastoji od sistema za aspiraciju sa pumpom, boce 

za sakupljanje, podesivača za snagu usisavanja preko touch 

panela, beskontaktnog senzorom za pracenje nivoa tecnosti, 

brze spojnice za PP bocu od 4l, ručnog seta za aspiraciju i 

zastitnog filtera  

Ком 1 

 
Понуђачи су обавезни да за понуђену опрему, ради провере техничких карактеристика  
доставе: 
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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. Приложене 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. 
 
- 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. 
 
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних 
дана од дана испоруке опреме. 
- 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 
коришћење испоручене 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. 

- 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 10 (десет) дана по добијању позива. Уколико отклањање квара није могуће решити у 
наведеном року,  време потребно за решавање проблема може да буде кориговано на 
писани захтев Понуђача, уз писану сагласност Наручиоца.  
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ПАРТИЈА 7 - Кавези са пратећом опремом  

ОПИС 
Јед. 

мере Количина 

Поликарбонатна кавез тип II,  L 365x207x140 mm, Tecniplast или 
одговарајући 

ком 15 

Жичани поклопац са разделником од нерђајућег челика, Tecniplast 
или одговарајући 

ком 15 

Поликарбонатна боца за воду са силиконским прстеном, запремине 
300 ml,  градуација до 260ml, Tecniplast или одговарајући 

ком 15 

Појилица 25mm, o1.8mm, s/s , Tecniplast или одговарајући ком 15 

H-Temp филтер топ зa 1284L, Tecniplast или одговарајући ком 15 

Резервни филтери  H-Temp филтер топ зa 1284L , Tecniplast или 
одговарајући (50 комада у паковању) 

пак 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. Приложене 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. 
 
- 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. 
 
- Рок за инсталацију и пуштање опреме у рад не може бити дужи од 10 (десет) радних 
дана од дана испоруке опреме. 
- 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 
коришћење испоручене опреме. 
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- 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 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 10 (десет) дана по добијању позива. Уколико отклањање квара није могуће решити у 
наведеном року,  време потребно за решавање проблема може да буде кориговано на 
писани захтев Понуђача, уз писану сагласност Наручиоца.  
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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 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
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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: 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ВАЖИ  

1. 

за ПАРТИЈУ 1, ПАРТИЈУ 2, ПАРТИЈУ 3 и ПАРТИЈУ 7 
 
Услов: 
- Овлашћење или одобрење којим произвођач опреме или његова локална 
канцеларија овлашћује Понуђача за учествовање у предметној набавци. 
 
Доказ: 
Важећи документ издат од стране произвођача добара или овлашћеног дистрибутера 
понуђених добара, који гласи на име понуђача, којим овлашћује понуђача да може да 
врши продају, дистрибуцију, инсталацију и имплементацију понуђених добара на 
територији Републике Србије.  

за ПАРТИЈУ 1 
Услов: 
- да понуђач  понуђеног добра, поседује важећи сертификат ISO 13485 или 
одговарајући. 
Доказ: 
- Фотокопија важећег Сертификата који гласи на име понуђача понуђених добара, којим 
се потврђује да понуђач примењује систем менаџмента квалитетом који је у складу са 
захтевима стандарда ISO 13485 
 

за ПАРТИЈУ 3 
Услов: 
- да понуђач  понуђеног добра, поседује решење ALIMS-A 
Доказ: 
- Фотокопија важећег решења 
 

за ПАРТИЈУ 2,  ПАРТИЈУ 3,  ПАРТИЈУ 6  и ПАРТИЈУ 7 
 
Услов: 
- да понуђач  понуђених добара, поседују важећи сертификат ISO 9001 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. 
 

2. 

 
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.  

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. 5/2020                                              20 

 

 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 5/2020 - 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 25.09.2020. године, најкасније до 09:00 часова, са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, број ЈН: 5/2020 – 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, број 

ЈН: 5/2020 – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“. 
 

5.3  МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Понуде ће бити отворене јавно, по редоследу приспећа, у петак 25.09.2020. 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 
отварању 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 5.22); 
 
 

5.6 ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке обликован је у 7 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 понуда. 
          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 Партију 1) - Аванс 100% 
 
(за Партије 2,3,4,5,6,7)  
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 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). 
 
 
Основ за плаћање рачуна (за Партије 2,3,4,5,6,7): 
  Записник о примопредаји потписан од стране овлашћеног лица наручиоца. 
 
Место испоруке 

(за Партију 3):   
Центар изузетних вредности у области истраживања исхране и метаболизама - Тадеуша 
Кошћушка 1, Београд. 

(за Партије 1,2,4,5,6,7)  
Институт за медицинска истраживања у Београду, Булевар ослобођења 18, 11000 Београд . 
 
3.   Рок испоруке: 

(за Партију 1):   
-Испорука  ће се извршити у уговореном року који не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана потписивања уговора и уплате аванса.  

(за Партију 5):   
- максимум 5 (пет) дана од дана потписивања уговора. 

(за Партије 2,3,4,6,7)  
- максимум 60 (шездесет) дана од дана потписивања уговора. 
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4. 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. 

 
5.  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. 

 
6. Гарантни рок  

(за све Партије):   
не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 

 
 
5.14 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
         Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса – ЗА ПАРТИЈУ 1  
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. 
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 – 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 
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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. 

 
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.ими.бг.ац.рс 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. 
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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. 

    
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. Као 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. 
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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.кјн.гов.рс 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. 
 
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 5/2020,  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 5/2020 
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  
(е-маил): 

 

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 (е-
маил): 

 

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 
 

1 - Цена 

ПАРТИЈА 1 
 

Ред
број 

О П И С 
Јед. 

мере 

Кол
ичи
на 

Јеинична 
цена без 

ПДВ 

Јединична 
цена са 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

1 

Комбиновани статем за 
стимулацију електичном струјом 
(TDCS) и електоенцефалографију 
(EEG) 

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, укључујући царину, испоруку, трошкове 
транспорта, шпедитерске и друге зависне трошкове. 
 
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге пратеће трошкове, понуђач је дужан 
да  тај део искаже одвојено у динарима. 

Износ царине у динарима  

Трошкови транспорта и други зависни трошкови  

Укупно у динарима  

 
 2 - РОК ПЛАЋАЊА - Аванс 100% 
 
3 - РОК ИСПОРУКЕ: ______ дана од дана потписивања уговора и уплате аванса. (максимално 
45 дана). 
  
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)                                                                  
 
6 - МЕСТО ИСПОРУКЕ: Институт за медицинска истраживања у Београду, Булевар ослобођења 
18, 11000 Београд . 
 
 

 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 
 

1-ЦЕНА 

ПАРТИЈА 2 - Систем за детекцију и бројање ћелија 

Ред
број 

О П И С 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јеинична 
цена без 

ПДВ 

Јединична 
цена са 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Power Supply 300V ком 1     

2 PerfectBlue Sedec M transfer ком 1     

3 Laminar ком 1     

4 Automated cell counter 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. 
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге пратеће трошкове, понуђач је дужан 
да  тај део искаже одвојено у динарима. 

Износ царине у динарима  

Трошкови транспорта и други зависни трошкови  

Укупно у динарима  

 
 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)   
 
6 - МЕСТО ИСПОРУКЕ: Институт за медицинска истраживања у Београду, Булевар ослобођења 
18, 11000 Београд . 
 

 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 
 

1 – ЦЕНА 

ПАРТИЈА 3  - Лабораторијска центрифуга са хлађењем 

Ред. 
бр 

О П И С 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јеинична 
цена без 

ПДВ 

Јединичн
а цена са 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1. 

Лабораторијска центрифуга са хлађењем 
Уз коју се испоручује у комплету: 

 (561509) Swing-out ротор са четири места, 
Cat.No. 1494, бр.обртаја 5000 min-1 

 4 носача  за епрувете, Cat.No.1425 

 4 адаптера за  епрувете од 15ml,Cat.No. 
1431( укупно 28 места) 

 Угаони ротор са 24 места за епрувете од 
1.5/2.0ml  Cat.No.1552 

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. 
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге пратеће трошкове, понуђач је дужан 
да  тај део искаже одвојено у динарима. 

Износ царине у динарима  

Трошкови транспорта и други зависни трошкови  

Укупно у динарима  

 
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)   
 
6 - МЕСТО ИСПОРУКЕ: Центар изузетних вредности у области истраживања исхране и 
метаболизама - Тадеуша Кошћушка 1, Београд. 
                                                                 

 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 
 

1-ЦЕНА 

ПАРТИЈА 4 - Stalak za pravljenje gelova kompatibilan sa Mini Protean elektroforetskim sistemom 

Ред 
бр. 

О П И С 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јединична 
цена без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупно без ПДВ Укупно са ПДВ 

1. 
Mini-PROTEAN Tetra Cell 

Casting Stand & Clamps Kit 
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. 
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге пратеће трошкове, понуђач је дужан 
да  тај део искаже одвојено у динарима. 

Износ царине у динарима  

Трошкови транспорта и други зависни трошкови  

Укупно у динарима  

 
 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)   
 
6 - МЕСТО ИСПОРУКЕ: Институт за медицинска истраживања у Београду, Булевар ослобођења 
18, 11000 Београд . 
 
 
 

 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  
 

1-ЦЕНА 

ПАРТИЈА 5 - Pribor za rukovanje i disekciju ekperimentalnih životinja 

Ред 
бр. 

О П И С 
Јед. 

мере 
Колич

ина 
Јединична 

цена без ПДВ 
Јединична 

цена са ПДВ 
Укупно без 

ПДВ 
Укупно са 

ПДВ 

1. 

Fisher Scientific Iris makaze 

za plastičnu hirurgiju, ravne, 

dužine 95 mm, tip vrha S/S, 

materijal nerđajući čelik ili 

odgovarajući 

Ком 1     

2. 

Fisher Scientific ravne i oštre 

makaze za seciranje dužine 

11,4cm ili odgovarajući 

Ком 1     

3. 

Fisher Scientific Shandon 

pinceta za hrskavicu, ravne, 

standardne, dužine 6,5 inča 

ili odgovarajući 

Ком 1     

4. 

Fisher Scientific Shandon 

pinceta za tkivo, ravna sa 

nazubljenim vrhom, 2x3 

zuba, dužine 5,5 inča ili 

odgovarajući 

Ком 1     

5. 

Fisher Scientific Fisherbrand 

sprava za obeležavanje ušiju 

životinja, otvor za probijanje 

2 mm ili odgovarajući 

Ком 1     

6. 

Fisher Scientific BROOME 

STYLE RODENT RESTRAINER, 

dužine 9.52cm, prečnika 

2.54cm, za životinje težine 

15-30g, idealan za 

injektovanje ili vađenje krvi 

ili odgovarajući 

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. 
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге пратеће трошкове, понуђач је дужан 
да  тај део искаже одвојено у динарима. 

Износ царине у динарима  

Трошкови транспорта и други зависни трошкови  

Укупно у динарима  
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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 5 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)   
 
6 - МЕСТО ИСПОРУКЕ: Институт за медицинска истраживања у Београду, Булевар ослобођења 
18, 11000 Београд . 
 
                                              
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  

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

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


 
 

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  
 

1-ЦЕНА 

ПАРТИЈА 6 - Систем за аспирацију ћелијских медијума - BVC professional 

Ред 
бр. 

О П И С Јед. мере 
Коли
чина 

Јединична 
цена без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1. 

BVC professional 

Vacuubrand Liquid 

Suction System 

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. 
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге пратеће трошкове, понуђач је дужан 
да  тај део искаже одвојено у динарима. 

Износ царине у динарима  

Трошкови транспорта и други зависни трошкови  

Укупно у динарима  

 
  
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)   
 
6 - МЕСТО ИСПОРУКЕ: Институт за медицинска истраживања у Београду, Булевар ослобођења 
18, 11000 Београд . 
 

 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 

 
1-ЦЕНА 

ПАРТИЈА 7 - Кавези са пратећом опремом  

Ред 
бр. 

О П И С 
Јед. 

мере 
Коли
чина 

Јединична 
цена без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1. Поликарбонатна кавез  Ком 15     

2. 
Жичани поклопац са 
разделником  

Ком 15     

3. 
Поликарбонатна боца 
за воду  

Ком 15     

4. Појилица  Ком 15     

5. H-Temp филтер  Ком 15     

6. 
Резервни филтери H-
Temp филтер (50 ком) 

пак 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. 
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге пратеће трошкове, понуђач је дужан 
да  тај део искаже одвојено у динарима. 

Износ царине у динарима  

Трошкови транспорта и други зависни трошкови  

Укупно у динарима  

 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)   
 
6 - МЕСТО ИСПОРУКЕ: Институт за медицинска истраживања у Београду, Булевар ослобођења 
18, 11000 Београд . 

 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 5/2020 
 

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) и  

 

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 
..................2020.године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Лабораторијске 
опреме, обликована по партијама, за потребе Института за медицинска истраживања у 
Београду, ЈН број 5/2020; 
- 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 1 - Комбиновани статем за стимулацију електичном струјом (TDCS) и 
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електоенцефалографију (EEG) (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 2020. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до 
висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са Програмом 
пословања за 2020. годину.  
 

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 
 Испорука  предметне опреме извршиће се на адресу Института за медицинска 

истраживања у Београду, 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 предметне опреме је  _________  дана од дана потписивања уговора и 

уплате аванса.   
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.    

Рок инсталације и пуштања опреме у рад је 10 дана од дана испоруке.   
Испоручилац се обавезује да организује и изврши обуку на српском језику на месту 

инсталације за најмање две (2) особе које ће користити предметну опрему и да у случају 
потребе на позив Наручиоца изврши додатну обуку и пружи стручне консултације.                                                                                                                                         

Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана од дана инсталације и пуштања у рад.             
Наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 

опреме у рад, у ком случају ће се сматрати да је обука извршена у року. 
Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи предметно 

добро 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 закључењу уговора, а најкасније у року од 15 дана, уплати 
Испоручиоцу аванс 100% за уговорену опрему.  

Испоручилац се обавезује да приликом испоруке, достави Наручиоцу исправан рачун, 
који служи Наручиоцу за правдање уплаћеног аванса.  
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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 предметно добро износи ............................... године/месеци од дана 
испоруке.                                                                 
   Испоручилац је дужан да приликом испоруке  достави  гаранцију за предметну опрему, 
као и да истој упише дан испорууке од ког почиње да тече гарантни рок.  
  Гаранција се предају 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 добара. 
 
   
  

Члан 7. 
 Испоручилац је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки 
уређаја у гарантном року. 
 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, 
личном доставом или путем телефакса.  
 Крајњи рок за одзив на  писмени позив Наручиоца односно корисника уређаја је  2 радна 
дана од добијању позива.                                                                                                                                                                     
 Крајњи рок за  отклањање квара је месец дана од дана позива. Уколико отклањање 
квара није могуће решити у наведеном року,  време потребно за решавање проблема може 
да буде кориговано на писани захтев Понуђача, уз писану сагласност Наручиоца.  
 
 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 уређаја 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 8. 
 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. 
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 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 9. 
 Предметна добра морају бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење 
или пропадање на путу до одредишта. 
 

Члан 10. 
 Испоручилац је дужан да, у тренутку увоза обезбеди дозволу за увоз медицинског 
средства у научно-истраживачке сврхе.  
 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, 
достави каталог/проспект произвођача и упутсво за коришћење на српском језику. 
 

Члан 11. 
 Квалитативни и квантитативни пријем опреме врши се по извршеној испоруци, 
инсталацији и пуштања опреме у рад. 
 У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему добара, 
Наручилац ће на лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о 
примопредаји неће бити потписан.   
 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметно  
добро  замени исправним на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 
 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметние опреме и 
извршење инсталације и пуштање у рад.  
 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 12. 
 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.   
 

Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса 
 

Члан 13. 
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. 
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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 
 

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.). 

По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење  посла ће бити враћено, на захтев Извршиоца. 
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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. 5/2020                                              47 

 

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 5/2020 
 

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) и  

 

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 
..................2020.године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Лабораторијске 
опреме, обликована по партијама, за потребе Института за медицинска истраживања у 
Београду, ЈН број 5/2020; 
- 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 - Лабораторијска центрифуга са хлађењем (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 2020. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до 
висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са Програмом 
пословања за 2020. годину.  

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 
 Испорука  предметне опреме извршиће се на адресу Института за медицинска 

истраживања у Београду, Центар изузетних вредности у области истраживања исхране и 
метаболизама - Тадеуша Кошћушка 1, 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 предметне опреме 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.    

Рок инсталације и пуштања опреме у рад је 10 дана од дана испоруке.   
Испоручилац се обавезује да организује и изврши обуку на српском језику на месту 

инсталације за најмање две (2) особе које ће користити предметну опрему и да у случају 
потребе на позив Наручиоца изврши додатну обуку и пружи стручне консултације.                                                                                                                                         

Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана од дана инсталације и пуштања у рад.             
Наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 

опреме у рад, у ком случају ће се сматрати да је обука извршена у року. 
Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи предметно 

добро 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. 
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 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). 

Основ за издавање рачуна је Записник о примопредаји потписан од стране овлашћеног 
лица наручиоца. 

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 предметно добро износи ............................... године/месеци од дана 
испоруке.                                                                 
   Испоручилац је дужан да приликом испоруке  достави  гаранцију за предметну опрему, 
као и да истој упише дан испорууке од ког почиње да тече гарантни рок.  
  Гаранција се предају 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 добара. 
   

Члан 7. 
 Испоручилац је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки 
уређаја у гарантном року. 
 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, 
личном доставом или путем телефакса.  
 Крајњи рок за одзив на  писмени позив Наручиоца односно корисника уређаја је  2 радна 
дана од добијању позива.                                                                                                                                                                     
 Крајњи рок за  отклањање квара је 10 (десет) дана по добијању позива. Уколико 
отклањање квара није могуће решити у наведеном року,  време потребно за решавање 
проблема може да буде кориговано на писани захтев Понуђача, уз писану сагласност 
Наручиоца. 
 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 уређаја 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 8. 
 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 9. 
 Предметна добра морају бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење 
или пропадање на путу до одредишта. 

Члан 10. 
 Испоручилац је дужан да, у тренутку увоза обезбеди дозволу за увоз медицинског 
средства у научно-истраживачке сврхе.  
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 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, 
достави каталог/проспект произвођача и упутсво за коришћење на српском језику. 
 

Члан 11. 
 Квалитативни и квантитативни пријем опреме врши се по извршеној испоруци, 
инсталацији и пуштања опреме у рад. 
 У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему добара, 
Наручилац ће на лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о 
примопредаји неће бити потписан.   
 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметно  
добро  замени исправним на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 
 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметние опреме и 
извршење инсталације и пуштање у рад.  
 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 12. 
 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.   
 

Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла 
 

Члан 13. 
 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 14. 
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 15. 
 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 16. 
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 17. 
 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 , 4 , 5 , 6 , 7   

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  
ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  

ЈН 5/2020 
 

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) и  

 

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 
..................2020.године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Лабораторијске 
опреме, обликована по партијама, за потребе Института за медицинска истраживања у 
Београду, ЈН број 5/2020; 
- 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 - Лабораторијска центрифуга са хлађењем (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 2020. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до 
висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у складу са Програмом 
пословања за 2020. годину.  
 

Место, рок и начин испоруке 
 

Члан 3. 
 Испорука  предметне опреме извршиће се на адресу Института за медицинска 

истраживања у Београду, Булевар ослобођења 18, 11000 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 предметне опреме 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.    

Рок инсталације и пуштања опреме у рад је 10 дана од дана испоруке.   
Испоручилац се обавезује да организује и изврши обуку на српском језику на месту 

инсталације за најмање две (2) особе које ће користити предметну опрему и да у случају 
потребе на позив Наручиоца изврши додатну обуку и пружи стручне консултације.                                                                                                                                         

Рок за извршење обуке је 10 радних дана од дана од дана инсталације и пуштања у рад.             
Наручилац задржава право да обуку одложи до 60 дана од дана испоруке и пуштања 

опреме у рад, у ком случају ће се сматрати да је обука извршена у року. 
Уколико Испоручилац  из разлога који се њему уписују на терет не испоручи предметно 

добро 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. 
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 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). 

Основ за издавање рачуна је Записник о примопредаји потписан од стране овлашћеног 
лица наручиоца. 

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 предметно добро износи ............................... године/месеци од дана 
испоруке.                                                                 
   Испоручилац је дужан да приликом испоруке  достави  гаранцију за предметну опрему, 
као и да истој упише дан испорууке од ког почиње да тече гарантни рок.  
  Гаранција се предају 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 добара. 
   

Члан 7. 
 Испоручилац је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки 
уређаја у гарантном року. 
 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, 
личном доставом или путем телефакса.  
 Крајњи рок за одзив на  писмени позив Наручиоца односно корисника уређаја је  2 радна 
дана од добијању позива.                                                                                                                                                                     
 Крајњи рок за  отклањање квара је 10 (десет) дана по добијању позива. Уколико 
отклањање квара није могуће решити у наведеном року,  време потребно за решавање 
проблема може да буде кориговано на писани захтев Понуђача, уз писану сагласност 
Наручиоца. 

 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 уређаја 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 8. 
 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 9. 
 Предметна добра морају бити упакована на такав начин да се спречи њихово оштећење 
или пропадање на путу до одредишта. 

Члан 10. 
 Испоручилац је дужан да, у тренутку увоза обезбеди дозволу за увоз медицинског 
средства у научно-истраживачке сврхе.  
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 Испоручилац је дужан да, најкасније истовремено са испоруком, уз предметно добро, 
достави каталог/проспект произвођача и упутсво за коришћење на српском језику. 
 

Члан 11. 
 Квалитативни и квантитативни пријем опреме врши се по извршеној испоруци, 
инсталацији и пуштања опреме у рад. 
 У случају уочавања недостатка при квантитативном и/или квалитативном пријему добара, 
Наручилац ће на лицу места испоставити Испоручиоцу рекламацију, а Записник о 
примопредаји неће бити потписан.   
 Испоручилац се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметно  
добро  замени исправним на начин и у роковима прецизираним овом уговором. 
 Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати испоруку предметние опреме и 
извршење инсталације и пуштање у рад.  
 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 12. 
 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.   
 

Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла 
 

Члан 13. 
 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 14. 
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 15. 
 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 16. 
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 17. 
 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 

5/2020 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 5/2020, 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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