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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон), и чланa 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 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

Назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА 

Адреса: Каћаснког 13, 11000 Београд 

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Весна Ђорђевић 

Врста поступка: Отворени поступак 

Редни број јавне набавке: 08/2017 

Предмет јавне набавке: LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл квадрополним 

масеним детектором 2 комада 

Поступак се спроводи  ради: Закључења уговора о јавној набавци 

ПИБ: 100265676 

Матични број: 07020074 

Лице за контакт: Саша Јанковић и Саша Пречаница, тел: 011 2650 655 

Електронска адреса:institut@inmes.rs 

Интернет страница наручиоца: www.inmes.rs 

 

 

 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1) Опис предмета набавке, назив и изнака из општег речника набавке: 

 

1. LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл квадрополним масеним 

детектором 2 комада 

 

 

2) Опис партије, назив и ознака из општег речника набавки: 

 

3850000 Апарати за проверу и испитивање 

 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
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УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу  члана 61. 

Закона и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник“, бр. 86/2015) 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

Инстутута за хигијену и технологију меса у погледу садржине понуде, као и услове под 

којима се спроводи поступак јавне набавке. 

Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене 

Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом 

и јавним позивом. 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Каталози о техничким 

карактеристикама добра које је предмет набавке могу да буду на енглеском језику. 
 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из 

конкурсне документације и јавног позива. 

Понуда се доставља у писаном облику. Обрасце дате у конкурсној документацији 

исправно попунити, потписати и оверити.  

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне 

обрасце који су саставни део конкурсне документације, јасно и недвосмислено, откуцано 

или руком читко уписано, штампаним словима. 

 Понуђачи су обавезни да доставе сву тражену документацију и доказе које је 

наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност 

и квалитет понуде, као и да попуне све обрасце садржане у конкурсној документацији. 

Понуђач је дужан да поднесе: 

 Пријавни образац (1) - Техничке карактеристике 

 Пријавни образац (2) - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 Пријавни образац (3) - Образац понуде 

 Пријавни образац (4) - Образац структуре понуђене цене са упутством како да 

се попуни 

 Пријавни образац (5) -Образац трошкова припрема понуде 

 Пријавни образац (6) - Изјава о независној понуди 

 Пријавни образац (7) - Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде 

 Пријавни образац (8) - Модел уговора 

 Пријавни образац (9) - Изјава  о  достављању  менице и меничног овлашћења за 

добро  извршење посла 

 Пријавни образац (10) - Менично овлашћење 
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 Пријавни образац (11) - Изјава  о  достављању  менице и меничног овлашћења 

као осигурање за отклањање недостатака у гарантном  року 

 Пријавни образац (12) - Менично овлашћење 

 

3. Партије 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

4. Понуде са варијантама 

Подношење  понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. Измене, допуне и опозив понуде у смислу члана 87. став 6.  
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни и опозиве своју 

понуду, на исти начин на који се достављају понуде предвиђену тачком 2. овог Упутства. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ИНСТИТУТ ЗА 

ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА, Београд, Каћанског бр.13, са назнаком: 

- „ Измена/Допуна/Опозив /Понуде за LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл 

квадрополним масеним детектором  2 комада редни број 8/2017 у Институту за 

хигијену и технологију меса  - НЕ ОТВАРАТИ”  

Лице које непосредно предаје понуду са изменом,  допуном и опозивом мора имати 

Овлашћење за предају. 

Промена понуде (измена, допуна и опозив) мора бити јасно и недвосмислено 

наведена у тексту, чији садржај ће се утврдити у поступку отварања понуде. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 

6. Самостално подношење понуде 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

7. Понуда са подизвођачима 

Понуђач је дужан да у понуди наведе дали ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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 набавке 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1. до 4. Овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 

75. став 1. тачка 5. Овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. 

Овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 

поверио извршење тог дела набавке.  

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 

из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 

извршава преко тог подизвођача.  

 

8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача.  

Уколико понуђач наступа са групом понуђача (Заједничка понуда) овлашћени 

представник групе понуђача мора поднети попуњен, потписан и оверен Образац Подаци о 

понуђачу за сваког члана групе понуђача, а у Обрасцу Понуде навести све чланове групе 

учеснике заједничке понуде и носиоца заједничке понуде. 

Овлашћени представник Групе понуђача-Носилац заједничке понуде, мора имати 

овлашћење за подношење понуде,које је потписно и оверено од свих понуђача из Групе 

понуђача. Овлашћење се доставља уз понуду –Пријавни образац (3.5) 

Све обрасце у понуди, изјавеи модел уговора дужан је да попуни, потпише и овери 

у складу са захтевима из конкурсне документације, Овлашћени представник-Носилац 

заједничке понуде, наведен у Обрасцу понуде. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1. тач. 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке зa који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

1) податке o члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем (Пријавни образац 3.6)и  

2) опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора; 

3) податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

4) податке о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђања; 

5) податке о понуђачу који ће издати рачун; 

6) податке о рачуну на који ће бити извршено плаћање. 
 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик 

како би могли да поднесу заједничку понуду.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу.  
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9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 
9.1. Начин плаћања 

       Плаћање је преко рачуна у динарима на 24 једнаке месечне рате.  

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Наручилац захтева да гарантни рок буде минимум 24 месеца од дана испоруке и 

монтаже/ пуштања у рад. 

Гарантни период обухвата следеће: поправка свих врсте кварова (осим кварова 

насталих намерним механичким оштећењем), као и замену делове за које се утврди да су 

неисправни, и то без новчане накнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове. 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге) 

Наручилац захтева да добро које је предмет ове набавке, Понуђач испоручи и 

монтира/пусти у рад, најдуже у року од  60 дана од момента потписивања уговора. 

 

10. Цена у понуди 

Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.  

 Цена је фиксна и не може се мењати. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 
11. Средства финансијског обезбеђења 

Понуђач је дужан да достави следеће средство финансијског обезбеђења: 

- Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења (властита соло меница на 

износ од 10% (десет) од укупно понуђене цене без ПДВ-а, као средство обезбеђењаза 

добро извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач не испуњава 

своје обавезе из уговора - Пријавни образац (9) 

-Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења (властита соло меница на 

износ од 10% (десет) од укупно понуђене цене без ПДВ-а, као осигурање за отклањање 

недостатака у гарантном року,која је наплатива у случају да изабрани понуђач не 

испуњава своје обавезе из уговора а које се односе на отклањање недостатака у гарантном 

року - Пријавни образац (11) 

Средство обезбеђења за отклањање недостатака траје до дана истека гарантног 

рока који је регулисан  уговором и биће враћена по истеку истог.  

Средства обезбеђења за добро извршење посла не могу се вратити понуђачу пре 

испоруке добра.  

Уз наведене менице изабрани понуђач ће доставити фотокопију депонованих 

потписа лица овлашћених за потписивање, потврду пословне банке као доказ да су менице 

и овлашћење регистровани код НБСи OП образац – Оверени потписи лица овлашћених за 

заступање. 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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13. Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. 

Закона. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуда.  

Захтев са додатним информацијама или појашњењима, заинтересовано лице може 

упутити на адресу Наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА, 

Каћанског бр.13 односно путем е-маила: institut@inmes.rs  или факса 011/2651-825 од 

08,00 до 15,00 часова сваког радног дана. 

 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача 

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 може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неисправну. 

 

15. Негативне референце 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

 

16. Критеријуми за доделу уговора 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена. 
 

 

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом. 
Када постоје две или више понуда са једнаком ценом, Наручилац ће извршити 

доделу уговора Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 

 

18. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине 

mailto:institut@inmes.rs
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу  а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао 

Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подошење понуда, а након истека рока из претходног члана овог упутства, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подошење 

понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 ( десет ) дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење 7 (седам ) дана пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтева се не могу оспоравати радње наручиоца за 

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом претходног захтева. 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права треба да садржи: 

1.Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2.Назив и адресу наручиоца; 

3.Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о длуци наручиоца; 

4.Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5.Чињенице и доказе којима се  повреде доказују; 

6.Потврду о уплати таксе из члна 156.Закона; 

7.Потпис подносиоца. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је, да у складу са чл. 156. Закона,  на 

рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. Као доказ о 

уплати таксе, у смислу члана 151.став 1.тачка 6. Закона, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.Законакоја мора да садржи 

следећеелементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

дасадржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава 

реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке (ЈН 8/2017) за коју се 

предметни захтев подноси; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводомкоје се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: Буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатомбанке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплатитаксе наведене под тачком 1; 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде 

оизвршеној 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 

изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са 

законом и другим прописом. 

 

20. Рок за закључење уговора 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити Понуђачу којем је уговор додељен 

у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор  не закључи уговор најкасније  у року  од 7 

(седам) дана од дана његовог достављања или одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

21. Подаци о обавезној садржини понуде и начину достављања понуде 

Понуђач понуду доставља непосредно или путем поште у затвореној коверти, тако 

да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је достављена. 

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у 

затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку редни број 8/2017 – LC-MS/MS 

Течни хроматограф са трипл квадрополним масеним детектором 2 комада - не 

отварати“ на адресу: ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА, Београд, 

Каћанског 13. На коверти мора бити назначен предмет понуде, а на полеђини назив 

понуђача, адреса, телефон и име лица за контакт. 

Рок за подношење понуда је петак 25.08.2017.године до 10,00 часова. 
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Непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране, а неблаговремене ће бити   

враћене препорученом поштом неотворене.   

 

22. Јавно отварање понуда 
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски у петак 25.08.2017. године у 12,00 

часова у просторијама Института за хигијену и технологију меса. Отварању понуда може 

присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно 

учествовати само овлашћени представници понуђача. 

 

23. Одлука о додели уговора 

Одлука о додели уговора  биће донета у року од 10 дана од јавног отварања понуда 

и објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Института у року од три дана 

од дана доношења. 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (1) –ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

за  јавну набавку добара- LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл квадрополним 

масеним детектором- комада 2 (два ), редни број ЈН 8/2017 

 

Parametar Tražene karakteristike 

Tip LC pumpe Minimum binarna sa mogućnošću istovremenog rada sa 4 

mobilne faze mešane na niskom pritisku 

Opseg protoka LC 

pumpe 

do minimalno 2 mL/min u koracima od 0.001 ml/min ili 

manje 

Radni pritisak ≥ 1000 bar 

Preciznost protoka ≤ 0.07% RSD 

Tačnost protoka  ≤  ±1% 

Mogućnost rada sa 

gradijentom 

protoka 

Da 

Tačnost gradijenta ≤ 0.5% 

Vakuum degaser Da 

Opseg radnog 

pritiska u 

autosampleru 

Ekvivalentan pritiscima pumpe 

Opseg zapremina 

injektovanja 

autosamplera 

Od 1 μL ili manje do minimalno 40 μL 

Preciznost 

injektovanja < 1 % RSD 

Kapacitet 

autosamplera 

Min 90 viala od 12 x32 mm (1,5 ili 2 ml) 

Carry over < 0.01 % 

Dizajn 

autosamplera 

Konstantno ispiranje autosamplera mobilnom fazom  

Temperatura 

termostata za 

kolonu 

Do minimalno 80 °C 

Tip masenog 

analizatora 
Tripl-kvadripol 

Jonizacioni izvori ESI i APCI (zasebne ili integrisane sonde) 

MS/MS osetljivost, 

ESI+ jonizacija 
S/N ≥ 3000:1 za 1 pg reserpina (tranzicija 609 195) 

Opseg masa minimalni opseg m/z od 10 do 2000 
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Brzina promene 

polariteta jonskog 

izvora 

≤ 50 ms 

Rezolucija masa ≤ 0.7 Da 

Stabilnost masa ≤ 0.1 Da tokom min 12h 

Brzina skeniranja ≥ 5000 Da/s 

Vreme zadržavanja 

u MRM načinu 

rada (dwell time) 

≤ 3 ms 

Detektorski sistem Konverziona dinoda visoke energije sa elektron ili 

fotomultiplikatorom 

Vakuumski sistem Minimum jedna turbomolekularna pumpa sa eksternom 

mehaničkom pumpom  

Mogućnost čišćenja 

jonskog izvora bez 

gašenja vakuuma 

Da 

Opcija 

programiranja 

Promene polariteta u vremenskim segmentima  

Kontinuirano menjanje polariteta tokom cele metode  

 

Način rada Minimum Full scan, SIM i MRM mod 

Generator azota Odgovarajući kompresor za bezuljni vazduh i N2 generator 

Tip računara Desktop PC, brand name 

Procesor Intel Core i7 ili noviji 

RAM min 8GB 

Skladištenje 

podataka 

min 1 TB HDD 

Monitor min 22” 

Operativni sistem min Windows 7 professional 64-bit 

Grafika on-board ili PCI 

LAN min jedna LAN konekcija za internet pored konekcija za 

instrument 

Štampač Laserski, crno-beli, brzina štampe min 30 str/min 

DVD RW Da 

Kontrolni i 

akvizicioni sistem 

Softverska kontrola tečnog hromatografa i masenog 

spektrometra 

Kvantifikacija i kreiranje izveštaja 

Automatski razvoj metoda sa MRM 

Automatska kalibracija masa 

Automatska konfirmacija MRM Ion Ratio 
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Понуђач се обавезује да испоручени уређај мора бити нов, некоришћен и фабрички 

запакован. LC пумпа и детектор морају бити од истог произвођача. Приликом инсталације 

мора се омогућити потврђивање перформанси по спецификацији – IQ/OQ/PQ. 

Понуђач се обавезује да омогући једну бесплатну проверу система према упутству 

понуђача, након пуштања у рад инструмента, у току гарантног рока. 

Понуђач се обавезује да омогући доступност резервних делова за понуђено добро 

минимално 7 година од дана пуштања инструмента у рад. 

Понуђач се обавезује да изврши обуку за рад на апарату за најмање четири оператера 

запослена код наручиоца. 

Понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са 

инвалидитетом. 

  

Мeсто и рок испоруке 

Место испоруке је на локацији Наручиоца – ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И 

ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА, Београд, Каћанског бр.13. 

 

Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана пријема писане поруџбенице 

Наручиоца. 

 

Квантитативно – квалитативна примопредаја 

Квантитативно–квалитативни пријем добара врши се на локацији Наручиоца од стране 

овлашћене комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Понуђача. 

Наручилац и понуђач записнички ће констатовати да ли су предметна  добра испоручена у 

складу са техничком спецификацијом. 

 

У случају неодговарајућег квалитета или квантитета, Наручилац  и понуђач записнички ће 

констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране Наручиоца, а 

понуђач ће бити обавезан да исте замени у року који не може бити дужи од 7 (седам) дана 

од пријема записника о рекламацији. 

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје, овлашћени представници 

Наручиоца и понуђача састављају Записник који потписују и оверавају. Отпремницу 

потврђује потписом и речима „Прима се“ овлашћени представник Наручиоца. 

 

Понуђач је дужан да уз  понуду достави: 
Понуђач је у обавези да достави документа којима се доказује сагласност понуђених 

добара са конкурсном документацијом. 

 

Понуђач уз понуду доставља каталог производа који нуди или фотокопију каталога. 

Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације обележи на локацији у 

каталогу, како би Наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са 

понуђеним. 
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Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о 

производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају 

основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа. 

 

Потребноје: 

 Приложити каталог или више каталога и означити понуђене техничке 

карактеристике производа 

 Није прихватљиво достављање само електронског облика каталога. 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (2) - СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ 

ЧЛ.75. и 76. Закона и УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

Редн

и 

број 

Услови и докази о испуњености услова у складу са чланом 75. Закона 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 
 

Доказ: 
 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

Извод из Регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Регистра надлежног 

Привредног суда 
 

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

2. Да понуђачи и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 

дела потив привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (Докази не могу бити старији 

од 2 месеца пре отварања понуда) 
 

Докази: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

За дела организованог криминала–УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, 

којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 

За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре –УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: 

Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА(према месту рођења или месту 

пребивалишта) 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. 
 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту 
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пребивалишта) 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; 
 

НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из 

казнене евиденције. 

3. Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

РС или стране државе када има седиште на њеној територији. (Докази не могу бити 

старији од 2 месеца пре отварања понуда) 
 

Доказ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 
 

А) Уверење  Пореске управе Министарства финансија Републике Србије ( за порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине ) и 
 

Б) Уверење надлежне локалне самоуправе –града/општине ( за изворне локалне јавне 

приходе), 

или 
 

В)  Потврде надлежног органа да се понуђачналази у поступку приватизације 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, 
 

доприносе и друге јавне дажбине) или 
 

Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне 

приходе) 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је 

снази у време подношења понуде. 
 

Доказ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА/ПРЕДУЗЕТНИКЕ/ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 

Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне срединекао и да нема забрану 

обављања делатности која је снази у време подношења понуде - Образац (7) 
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Редн

и 

број 

Додатни услови и докази о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. 

Закона 

1. 

Понуђач треба да докаже да располаже довољним финансијаким капацитетом: 

- да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 12 месеци пре 

објављивања  позива за подношење понуда. 
 

Доказ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА/ПРЕДУЗЕТНИКЕ/ФИЗИЧКА ЛИЦА 

Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од  13.07.2016.-14.07.2017. године. 

Потврду издаје НБС, Дирекција за принудну наплату, Одељење за принудну наплату, 

Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. 

2. 

Ауторизација произвођача опреме која садржи назив, адресу и седиште понуђача 
 

Доказ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА/ПРЕДУЗЕТНИКЕ/ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 

Изјава и писмо о ауторизацији или Уговор о ауторизацији. 

3. 

Средства финансијског обезбеђења: 
 

Доказ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА/ ПРЕДУЗЕТНИКЕ/ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 

-Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења (властита соло меница на износ од 

10% (десет) од укупно понуђене цене без ПДВ-а, као средство обезбеђења за добро 

извршење посла -Пријавни образац (9) 

-Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења (властита соло меница на износ од 

10% (десет) од укупно понуђене цене без ПДВ-а, као средство осигурања за отклањање 

недостатака у гарантном року -Пријавни образац (11) 

 

 

4. 
Кадровски капацитет: Понуђач мора да има минимум најмање 1 (једног) 

квалификованог сервисера са сертификатом произвођача за понуђени систем у 

сталном радном односу код понуђача 
 

Доказ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА/ПРЕДУЗЕТНИКЕ/ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 

-Понуђач је дужан да достави копију Уговора о ангажовању запосленог, по било ком 

основу  или копију М обрасца. 

 

 

Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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Понуђач није дужан да достави доказе из тачке 1.-4. у складу са чланом 75. који су 

доступни на интернет страницама надлежног органа уколико у понуди наведе интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни ( Пријавни образац 3.1.).  

У складу са чланом 78. Закона, понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да 

приликом подношења понуде односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона. Понуђач који је уписан у регистар понуђача је у 

обавези да у оквиру своје понуде достави одговарајући доказ ( извод )- решење о упису у 

регистар понуђача. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
 

Избор најповољнијег понуђача и доделу уговора о јавној набавци Наручилац ће 

извршити применом критеријума најнижа понуђена цена. 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ  ( 3 ) -  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ______________________( попуњава понуђач ) од  _________________ за 

јавну набавку добара - LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл квадрополним 

масеним детектором- комада 2 ( два ), редни број ЈН 8/2017 

 

3.1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. Пословно име или скраћени назив из регистра АПР: 

 

 

2. Адреса 

седишта 

Улица и број  

 

Место  

 

Општина  

 

3. Одговорно лице – потписник уговора: 

 

4. Особа за контакт: 

5. Телефон: 

6. Електронска адреса: 

7. Телефакс: 

8. Рачун  у банци: 

 

9. Матични број: 

 

10. Пореско-идентификациони број  (ПИБ): 

 

11. Интернет страница надлежног 

органа на којој су доступни подаци 

из пријавног обрасца 2 - Доказ о 

испуњавању услова из члана 75. ( тачка 

1.- 4.) 

За тачку 1. __________________________ 

За тачку 2. __________________________ 

За тачку 3. __________________________ 

За тачку 4. __________________________ 

 

 

Место: ________________              M.П.Потпис овлашћеног лица: 

 

 

Датум: ________________                                                  ___________________ 
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3.2.    ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ): 
а) самостално  

 

б) са подизвођачем: ____________________________________________________________ 

___________________________(навести потенцијалне подизвођаче) 

 

в) као заједничку понуду са: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                       (навести учеснике заједничке понуде) 

 

Носилац заједничке понуде је ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(навести носиоца заједничке понуде 

 

 

1. 

 

Цена без ПДВ-а у динарима: 

 

2. 

 

ПДВ (20%) у динарима: 

 

3.  

 

Цена са ПДВ-ом у динарима: 

 

4. 

Рок испоруке и монтажа:_________________ од дана закључења уговора 

(максимално 60 дана) 

 

5. 

 

Рок плаћања: У 24 једнаке месечне рате 

 

6. 

Гарантни рок: ____________  месеци од дана квалитативног и квантитативног 

пријема добара (минимум 24 месеца) 

 

  7. 

 

 

Важност понуде:   _______  дана од дана отварања понуде ( попуњава понуђач )  

                                (најмање 90 дана од дана отварања понуде) 

 

 

 
НАПОМЕНА:Уколико група понуђача подноси заједничку понуду образац понуде потписује и 

оверава овлашћени представник понуђача. 

 

Место: ________________              M.П.                                Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ________________                                                     ________________________ 
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3.3.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1. Пословно име или скраћени назив из регистра АПР: 

2. Адреса 

седишта 

Улица и број  

 

Место  

 

Општина  

 

3. Одговорно лице – потписник уговора: 

 

4. Особа за контакт: 

5. Телефон: 

6. Електронска адреса: 

7. Телефакс: 

8. Рачун  у банци: 

 

9. Матични број: 

 

10. Пореско-идентификациони број  (ПИБ): 

 

 

 
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено  

већем броју подизвођача. 

 

 

 

 

 

Место: ________________              M.П.                         Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ________________                                            ___________________________ 
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3.3.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

1. Пословно име или скраћени назив из регистра АПР: 

2. Адреса 

седишта 

Улица и број  

 

Место  

 

Општина  

 

3. Одговорно лице – потписник уговора: 

 

4. Особа за контакт: 

5. Телефон: 

6. Електронска адреса: 

7. Телефакс: 

8. Рачун  у банци: 

 

9. Матични број: 

 

10. Пореско-идентификациони број  (ПИБ): 

 

 

 
 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

 

 

Место: ________________              M.П.Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ________________                                                  ___________________ 
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3.4.ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

У вези са јавним позивом за јавну набавку добара- медицинска LC-MS/MS Течни 

хроматограф са трипл квадрополним масеним детектором 2 комада, редни број ЈН 

8/2017, изјављујемо да наступамо са подизвођачем/подизвођачима и у наставку наводимо 

његово/њихово учешће: 

 

 

-У понуди подизвођач _________________________________________________(навести 

назив подизвођача) учествује у вршењу : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

што износи__________%  укупне вредности  набавке  и  део предмета набавке 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

-У понуди подизвођач _________________________________________________(навести 

назив подизвођача) учествује у вршењу : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

што износи__________%  укупне вредности  набавке  и  део предмета набавке 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Место: _________________                                                   Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 

 

 
НАПОМЕНА: Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Образац 

попуњава, потписује и оверава понуђач.Проценат укупне вредности набавке који се поверава 

подизвођачу не може бити већи од 50 %.  
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3.5. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ 

                                     ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 

Назив понуђача из групе понуђача: 

______________________________________________________ 

Адреса: _______________________________________________ 

Одговорно лице: _______________________________________ 

Телефон: _____________________________________________ 

Особа за контакт: ______________________________________ 

Факс: __________________________ 

Е-маил: ________________________ 

Број рачуна: ____________________ 

Матични број: __________________ 

ПИБ: __________________________ 

 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

 

 

Даје се овлашћење _____________________________________________________________ 

                                                               (назив и седиште понуђача) 

да у наше име и за наш рачун иступа као носилац заједничке понуде, коју подноси група 

понуђача 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                                 (навести учеснике заједничке понуде) 

 

 

и да предузима све правне радње приликом учешће у јавној набавци добара LC-MS/MS 

Течни хроматограф са трипл квадрополним масеним детектором 2 комада, редни број 

ЈН 8/2017 

 

 

Место: _________________                                                   Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 
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3.6. СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО 

И ПРЕМА КОРИСНИКУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Понуђачи:  

1. __________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од______ 

За јавну набавку_______________________________, у циљу извршења јавне набавке 

међусобно и према Институту за хигијену и технологију меса, Каћанског 13 ( у даљем 

тексту Наручилац ) се обавезују, како следи: 

 

Члан1. 

Понуђач из Групе понуђача:  

___________________________________________________________________________,  

биће носилац посла који је предмет јавне набавке, односно који ће поднети понуду, који 

ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације и који ће заступати 

Групу понуђача пред Наручиоцем.  

 

Члан2.  

ПонуђачизГрупепонуђача:  

___________________________________________________________________________,  

У име Групе понуђача са Наручиоцем ће потписати уговор о јавној набавци. 

 

      Члан3.  

Понуђач из Групе понуђача:  

___________________________________________________________________________,  

У име Групе понуђача Наручиоцу ће,  а на име испуњења својих обавеза у поступку јавне 

набавке, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном 

документацијом.  

 

Члан4.  

Понуђач из Групе понуђача:  

___________________________________________________________________________,  

У име Групе понуђача Наручиоцу ће издати рачун на начин предвиђен уговором. 

 

 

Члан5.  

Понуђач из Групе понуђача:  

_____________________________________________________________________________,  
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У име Групе понуђача Наручиоцу ће дати број рачуна на који ће Наручилац извршити 

плаћање.  

 

 

Члан 6. 

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе 

Извршити на следећи начин:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
( навести обавезе сваког члана групе понуђача појединачно) 

 
 
Датум: ______________  

Место: _______________  

 
    М. П.     __________________________ 

              Потпис овлашћеног лица 

 

 
М. П.     __________________________ 

              Потпис овлашћеног лица 

 

 
М. П.     __________________________ 

              Потпис овлашћеног лица 

 

 
М. П.     __________________________ 

              Потпис овлашћеног лица 

 

 
 

НАПОМЕНЕ: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, Споразум се не 

доставља. 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (4) -  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

за  јавну набавку добара- LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл квадрополним 

масеним детектором 2 комада, редни број ЈН 8/2017 

 

 

 

Назив 

К
о
л

и
ч

и
н

а
 2

 к
о

м
а

д
а
 

 
Цена 

 без  

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  

са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 

LC-MS/MS Течни 

хроматограф са трипл 

квадрополним масеним 

детектором  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУНУ ОБРАСЦА 

 

- образац попунити уредно и читко у складу са колонама. Колона 4 добија се сабирањем 

цене без ПДВ-а ( колона 2 ) и обрачунатим ПДВ-ом на цену ( колона 3).  

 

 

 

 

 

 

Место: _________________                                                         Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (5) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Образац трошкова понуде 

 

 У складу са чланом 88. Закона и члана 1. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015) понуђач може унети све трошкове које је имао 

приликом припремања понуде 

 

Врста трошкова 

 

Износ трошка у РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

Напомена:Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

Место: _________________                                                         Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (6)-ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

 

У складу са чланом 26. Закона  као овлашћено лице 

____________________________________________________________________     дајем 

                                   (назив и седиште понуђача) 

 

следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду за јавну 

набавку добара, редни број ЈН 8/2017 - LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл 

квадрополним масеним детектором 2 комада поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Место: _________________                                                         Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико се понуда подноси за обе партије изјаву копирати у потребном броју примерака 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (7) - Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 

животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је снази у време 

подношења понуде 

 

 

 

 

  

 У складу са чланом 75. став 2. Закона и тачка 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је 

______________________________(назив Понуђача), седиште _______________________, 

ПИБ: ______________, Матични број: _______________________, при састављању своје 

понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану 

обављања делатности која је снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

Место: _________________                                                         Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (8) – МОДЕЛ УГОВОРА  

 

Понуђач мора да попуни, потпише и овери све стране модела уговора, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

          Уколико група понуђача подноси заједничку понуду попуњен модел уговора 

потписује овлашћени представник групе понуђача. 

          У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

 

ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА 

Број: 

Датум:          .2017. године 

БЕОГРАД, Каћанског 13 

 

М О Д Е Л   У Г О  В  О  Р  А   

за  јавну набавку LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл квадрополним масеним 

детектором 2 комада са ознаком ЈН 8/2017 

 

Закључен између: 
 

ИНСТИТУТА ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА, са седиштем у Београду, 

Каћанског 13, ПИБ: 100265676, МБ: 07020074, рачун: 205-7803-56, кога заступа др Весна 

Ђорђевић, директор (у даљем тексту: Наручилац),  
 

и 

_________________________________________________, са седиштем у _____________, 

ПИБ:_______________МБ:____________, рачун :_____________________кога заступа 

________________________________________,директор ( у даљем тексту: Добављач).  

 

____________________________________ 

______________________________________ 

               (остали из Групе понуђача) 

 

ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона, спровео отворени поступак 

поступак јавне набавке; 

- да је Добављач доставио понуду _____од___.__.2017. године, код Наручиоца 

заведена под бројем ______од__.__.2017. године, са спецификацијом потреба  која 

је саставни део конкурсне документације; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108.Закона, на основу понуде Добављача и 

Одлуке о додели уговора број _______од __.__.2017.године изабрао Добављача, као 
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најповољнијег Понуђача за набавку добара - LC-MS/MS Течни хроматограф са 

трипл квадрополним масеним детектором 2 комада. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка апарата LC-MS/MS Течног хроматографа са трипл 

квадрополним масеним детектором, комада 2 ( два ) за потреба Наручиоца, према 

понуди Добављача број________ од ___________.2017.године и техничким 

карактеристикама из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

 

 

Члан 3.  

Цена набавке наведених апарата без ПДВ-а износи _______________________________ и 

словима (_________________________________________) динара а цена са ПДВ-ом 

износи ________________________________  и словима 

(_________________________________) динара. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену подељену на 24 једнаке месечне рате 

платити са ПДВ-ом,у року од __________ дана од дана пријема рачуна, испостављеног по 

испоруци и монтажи LC-MS/MS Течног хроматографа са трипл квадрополним 

масеним детектором 2 комада, верификованој Записником из члана 6. овог уговора. 

 

 

Члан 5. 

Добављач је дужан да LC-MS/MS Течне хроматографе са трипл квадрополним 

масеним детектором 2 комада, из члана 2. овог уговора испоручи и монтира према 

техничким карактеристикама које су утврђене у понудииз конкурсне документације и 

оригиналног проспекта понуђеног добра или произвођачке техничке спецификације 

понуђених добара. 

 

Добављач се обавезује да LC-MS/MS Течне хроматографе са трипл квадрополним 

масеним детектором 2 комада, испоручи и монтира Наручиоцу у року од _______ дана 

од дана закључења овог уговора. 

 

Члан 6. 
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају LC-

MS/MS Течног хроматографа са трипл квадрополним масеним детектором 2 комада, 

о чему се сачињава Записник који потписује представник Наручиоца и представник 

Добављача. 

Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручен апарат на 

уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим кваровима одмах саопшти 

Добављачу. 
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Ако се након примопредаје покаже неки квар који се није могао открити уобичајеним 

прегледом, Наручилац је дужан да, у року од 8 (осам) дана о том квару писменим путем 

обавести Добављача. 

 

Члан 7. 

У случају из члана 6. став 3. Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони 

квар или да му преда други исправан апарат  (испуњење уговора). 

У случају да се исти квар понови три пута Добављач се обавезује да испоручи нови 

апарат, у року од 15 дана. 

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Добављач 

обавестио да неће да испунити уговор, односно ако је очигледно да Добављач неће моћи 

да испуни уговор ни у накнадном року.  

 

 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да даном потписивања овог уговора, као средство финансијског 

обезбеђења за испуњење својих обавеза из овог уговора, Наручиоцу достави: 

-једну бланко соло потписану и оверену меницу серије _____________као средство 

обезбеђења за добро извршење посла, са овлашћењем за њихову реализацију у износу од 

______________  (____________________________) динара, што одговара износу од 10% 

од укупно понуђене цене без ПДВ-а, с тим што се меница држи код Наручиоца све до 

испуњења уговорних обавеза Добављача, односно истека гарантног рока, наког чега се 

враћају истом. 

-једну бланко соло потписану и оверену меницу серије____________као осигурање за 

отклањање недостатака у гарантном року, са овлашћењем за њихову реализацијуу износу 

од ______________  (____________________________) динара, што одговара износу од 

10% од укупно понуђене цене без ПДВ-а, с тим што се меница држи код Наручиоца све до 

испуњења уговорних обавеза Добављача, односно истека гарантног рока, наког чега се 

враћају истом. 

 

Истовремено са предајом меница из става 1 и 2, овог члана, Добављач се обавезује да 

Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача, 

овлашћење за Наручиоца да се меница може попунити у складу са овим уговором и 

потврду НБС да је меница регистрована. 

Наручилац ће наплатити меницу у случају не испуњавања своје обавезе из уговора које се 

односе на отклањање недостатака у гарантном року.  

 

 

Члан 9. 

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Добављача, 

претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете. 

У случају да Наручилац закасни са плаћањем дужан је да Добављачу плати законску 

затезну камату. 
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Члан 10. 

Добављач даје гарантни рок од  _____  месеци од дана квалитативне и квантитативне 

примопредаје апарата и обавезује се да ће све евентуалне недостатке у гарантном року 

отклонити о свом трошку, и то на први писмени захтев Наручиоца, а најкасније у року од 

8 (осам) дана. 

Добављач је дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача 

________________________, заједно са упутствима за употребу прибави и преда 

Наручиоцу. 

 

  

Члан 11. 

Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и када 

Добављач преда Наручиоцу менице из члана  8. овог уговора.  

 

 

Члан 12. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. 

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у 

Београду. 

 

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 За  ДОБАВЉАЧА                                                                      За  НАРУЧИОЦА 

 

____________________                                                       ________________________ 

                                                                                              Др Весна Ђорђевић, директор 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (9) - ИЗЈАВА  О  ДОСТАВЉАЊУ  МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ 

ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО  ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  О  ДОСТАВЉАЊУ  МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО  

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

У вези са јавним позивом за јавну набавку добара, у отвореном поступку-медицинска 

опрема - LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл квадрополним масеним детектором 

2 комада, редни број ЈН 8/2017, изјављујем да ћемо уколико наша понуда буде изабрана 

као најповољнија, приликом закључења уговора о јавној набавци, Наручиоцу-Институту 

за хигијену и технологију меса доставити сопствену соло меницу са доспећем „по виђењу“ 

и клаузулом „без протеста“, на износ од __________________ 

(___________________________________) динара, што одговара износу од 10 (десет)% од 

укупно понуђене цене без ПДВ-а, као средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Уз наведену меницу истовремено ћемо доставити и менично овлашћење да се меница 

може наплатити и фотокопију депонованих потписа лица овлашћених за потписивањеи 

потврду пословне банке као доказ да су меница и овлашћење регистровани код НБС, 

фотокопија ОП обрасца ( оверени потписи лица овлашћених за заступање). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место: _____________                                                                                      Понуђач 

 

Датум: _____________                           М.П.                                        ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 oд40 

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку добара, 

редни број  8/2017 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (10) - МЕНИЧНО  ОВЛАШЋЕЊЕ 

 
МЕНИЧНО  ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

 
 

ДУЖНИК: __________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ________________________________________________ 
 

РАЧУН ПОНУЂАЧА: _______________________________________________________ 
 

ПИБ ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________________ 
 

И З Д А Ј Е 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА 

  Каћанског бр.13, Београд 
 
 

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену соло меницу серије ___________на износ од 

____________________ (___________________________________) динара што одговара 

износу од 10 (десет)% , од укупно понуђене цене, без ПДВ - , а по основу гаранције за 

добро извршење посла, односно којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних 

обавеза. 
 

Истовремено вас овлашћујемо да, у случају неизвршења уговорне обавезе, приложену 

сопствену соло меницу са доспећем „по виђењу“ и клаузулом „без протеста“ доставите на 

наплату ______________________________________________ (назив банке понуђача) код 

које се води наш рачун број _______________________ (рачун број понуђача). 
 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно 

достављеном картону депонованих потписа лица овлашћених за потписивање код 

________________________________________________________(назив банке понуђача). 

 

Прилог: 

- 1 (једна) попуњена сопствена соло меница 

- Фотокопија депонованих потписа лица овлашћених за потписивање 

- Потврду пословне банке као доказ да су меница и овлашћење регистровани код 

НБС 

- Фотокопија ОП обрасца ( оверени потписи лица овлашћених за заступање ) 

 

 

Место: _________________                                                         Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (11)-ИЗЈАВА  О  ДОСТАВЉАЊУ  МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ 

ОВЛАШЋЕЊА КАО ОСИГУРАЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У 

ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

 

 

ИЗЈАВА  О  ДОСТАВЉАЊУ  МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА КАО 

ОСИГУРАЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

 

У вези са позивом за јавну набавкудобара – ________________,редни број 8/2017, 

изјављујем да ћемо уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија, приликом 

закључења уговора о јавној набавци, Наручиоцу-Институту за хигијену и технологију 

меса доставити сопствену соло меницу са доспећем „по виђењу“ и клаузулом „без 

протеста“, на износ од __________________________________________ 

(___________________________________) динара, што одговара износу од 10 (десет)% од 

укупно понуђене цене без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року која је 

наплатива у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се 

односе на отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Средство обезбеђења траје до дана истека гарантног рока који је регулисан  

уговором и биће враћења по истеку истог.  

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека гарантног рока. 
 

Уз наведену меницу истовремено ћемо доставити и менично овлашћење да се 

меница може наплатити, фотокопију депонованих потписа лица овлашћених за 

потписивање, потврду пословне банке као доказ да су меница и овлашћење регистровани 

код НБСи OП образац – Оверени потписи лица овлашћених за заступање. 

 

 

 

 

Место: _________________                                                         Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (12) - МЕНИЧНО  ОВЛАШЋЕЊЕ 

 
МЕНИЧНО  ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

 
 

ДУЖНИК: __________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ________________________________________________ 
 

РАЧУН ПОНУЂАЧА: _______________________________________________________ 
 

ПИБ ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________________ 
 

И З Д А Ј Е 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА 

  Каћанског бр.13 
 

 

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену соло меницу серије ___________на износ од 

____________________ (___________________________________) динара што одговара 

износу од 10 (десет)% , од укупно понуђене цене, без ПДВ - , за отклањање недостатака у 

гарантном року која је наплатива у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе 

из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Истовремено вас овлашћујемо да, у случају неизвршења уговорне обавезе, приложену 

сопствену соло меницу са доспећем „по виђењу“ и клаузулом „без протеста“ доставите на 

наплату ______________________________________________ (назив банке понуђача) код 

које се води наш рачун број _______________________ (рачун број понуђача). 
 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно 

достављеном картону депонованих потписа лица овлашћених за потписивање код 

________________________________________________________(назив банке понуђача). 

 

Прилог: 

- 1 (једна) попуњена сопствена соло меница 

- Фотокопија депонованих потписа лица овлашћених за потписивање 

- Потврду пословне банке као доказ да су меница и овлашћење регистровани код 

НБС 

- Фотокопија ОП обрасца ( оверени потписи лица овлашћених за заступање ) 

 

 

Место: _________________                                                         Потпис овлашћеног лица: 

 

Датум: ___________________         М.П.                                 _________________ 


