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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Институт за хигијену и технологију меса 
Адреса: Каћанског 13, 11000 Београд 
ПИБ 100265676 
Матични број 07020074 
Интернет страница наручиоца: www.inmes.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку  ЈНМВ, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈНМВ број 1/2019, су добра – УРЕЂАЈ ЗА ВАЛИДАЦИЈУ ТЕРМИЧКЕ 
ОБРАДЕ - ТЕРМОКАПЛИРАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 
 

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

 
5. Резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 
 

 

6 . Електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 

 
7. Контак лице и служба 

Саша Пречаница    sasa.precanica@inmes.rs, телефон 011 2650-655 
 

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 7 (седам) дана од дана 

јавног отварања понуда. 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

 

1 . УРЕЂАЈ ЗА ВАЛИДАЦИЈУ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ - ТЕРМОКАПЛИРАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА 

 

 

Ознака из општег речника набавки 38000000 

 

 

2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

1.  Врста добара 
       УРЕЂАЈ ЗА ВАЛИДАЦИЈУ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ - ТЕРМОКАПЛИРАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА 
 

2. Техничке карактеристике 
      Дате су у опису предмета набавке. 

 

3. Количина и опис добара 
 

1.  Уређај за валидацију термичке обраде - термокаплирање прехрамбених производа 1 комад 

 

 

4. Остали услови 

 Гарантни рок 24 месеца 

 

Понуђач се обавезује да испоручени уређај мора бити нов, некоришћен и фабрички запакован.  
  
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 6 недеља од дана потписвања уговора са Наручиоцем 
 
 
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. 
 
 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
У складу са одредбама докумената из тачке 3 овог поглавља конкурсне документације. 

 
5. Рок испоруке добара 

6 недеља од дана потписивања уговора. 
 

6. Место испоруке 
На локацији у ул. Београд, Каћанског 13. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1.  
 Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати : 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 
75.став 1. Тач. 5) Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  
 

У складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ: Правна лица : 
1. Извод из казнене евиденције односно уверењe Основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког 
од њих. 

 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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона -Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници : Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре 
да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 
Физичка  
 лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -Доказ: 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. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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Понуђач je 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 да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл.75. ст. 2. Закона, образац XI у конкурсној документацији). 

 Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 
понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача 
нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да 
провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој 
понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача. 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 

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. Наведена изјава, уколико није уздата на српском 
језику , мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Редни 
број 

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

1. 

Понуђач треба да докаже да располаже довољним финансијским 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  01.04.2018.-01.04.2019. године. 
Потврду издаје НБС, Дирекција за принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за 
пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. 

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 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. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе иадресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  Институт за хигијену и технологију меса, Каћанског 13, 11000 
Београд, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара- Уређај за валидацију термичке 
обраде - термокаплирање прехрамбених производа, ЈНМВ број 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
16.04.2019. године, до 10,00 часова, на Писарници наручиоца. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Јавно отварање понуда одржаће се 16.04.2019. године, у 12,00 часова, у радним 
просторијама Института за хигијену и технологију меса, Београд, ул.Каћанског бр.13. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 
понуда. 

 
2.1.Понуда мора да садржи:  
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној 
документацији); 
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се 

доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији); 
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- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача 
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 
печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII у 
конкурсној документацији); 
- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом 
оверен (образац VIII у конкурсној документацији); 
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате 
под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији); 
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити 
потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац 
XI у конкурсној документацији); 
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом 
оверен 
(образац XII у конкурсној документацији; 

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и 
Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној 
документацији). 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
печатом оверава. 

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 
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не 

односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, 
образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. 
Закона о јавним набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији 
- Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац 
изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује 
и печатом оверава образац који се на њега 
односи. 

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. 

 
3. Партије 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
 

4. Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
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понуду на начин који је одређен за подношење 
понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Институт за хигијену и 
технологију меса, Београд, ул. Каћанског бр.13, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – Уређај за валидацију термичке обраде - 

термокаплирање прехрамбених производаапарат, ЈНМВ бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Уређај за валидацију термичке обраде - 

термокаплирање прехрамбених производаапарат, ЈНМВ бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Уређај за валидацију термичке обраде - 

термокаплирање прехрамбених производаапарат, ЈНМВ бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – У р е ђ а ј  з а  в а л и д а ц и ј у  
т е р м и ч к е  о б р а д е  -  т е р м о к а п л и р а њ е  п р е х р а м б е н и х  
п р о и з в о д а , ЈНМВ бр. 1/2019 -  НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

7. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(образац број VI у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
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раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 
преко тог подизвођача. 

 
8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 

(образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача 
доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 
3. у оквиру V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
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. 
 

9. Захтеви у погледу погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке, 
рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

9.1. Захтеви у погледу начина,  гарантног рока и услова плаћања  
Наручилац ће плаћање извршити у динарима, у 3 једнаке месечне рате, а по пријему 

исправне фактуре (рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора. 
Цена је фиксна и изражена у динарима. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Авансно плаћање није дозвољено. 

 
9.2. Захтеви у погледу места и рока испoруке  

Место испоруке- је Београд, Каћанског 13. 
Рок испоруке ј е  н а ј д у ж е  6  н е д е љ а од дана закључења уговора. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
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Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати 

понуду. 
 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Цена коју понуђач искаже у понуди, мора бити исказана у динарима, са и без 
обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају 
у складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 
11. Средство финансијског обезбеђења 

 11.1. Средство финансијског обезбеђења као осигурање за отклањање недостатака у 
гарантном року 

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, 
на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом 
„без протеста“ и  „по виђењу“ на име осигурања за отклањање недостатака у гарантном року, 
као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница као осигурање за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 
10 (десет) дана од дана истека гарантног рока. 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 1/2011). 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће 
као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и 
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

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

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
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Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 

 
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈНМВ број 1 / 2 0 1 9 “, 
на неки од следећи начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Институт за хигијену и технологију меса,  Каћанског 
13, 11000 Београд: 

- факсом на број 011/2651-825; 
-  електронским  путем  на  адресу  sasa.precanica@inmes.rs 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 
 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, 
односно његовог подизвођача 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

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

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

15. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку 
негативних треференци 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 

mailto:sasa.precanica@inmes.rs
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1)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
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 ће 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. 

Доказ може бити: 
1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
5)  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом,односно уговором; 
6)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води 

Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и „по 
виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и 
картон депонованих потписа за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, 
(уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност м е н и ц е за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

 

 

16. Врста критеријума за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити 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 истом ценом 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке. 
 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
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прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XI конкурсне документације). 

 
19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

20. Разлози због којих понуда може бити одбијена 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, 

а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 
1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3)  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 

непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учесник у поступку 
јавне абавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 8 
дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
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позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса ј а в н а н а б а в к а 
МВ број 1/2019, корисник: буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за 
заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
22. Рок у којем ће уговор бити закључен 

     Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

     Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 

прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. Став 2. Тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са 

понуђачем. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда за јавну набавку добара – Уређај за валидацију термичке обраде - 
термокаплирање прехрамбених производа, ЈНМВ број 1/2019. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 
 

а) самостално 
 

б) са подизвођачем 
 

в) као заједничку понуду 
 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке 
понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

1) 
 

Назив подизвођача: 
 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

2) 
 

Назив подизвођача: 
 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

 
 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 
 
 
 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) Опис предмета набавке: набавка добара - Уређај за валидацију термичке обраде - 
термокаплирање прехрамбених производа, ЈНМВ број 1/2019: 

 

 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – Уређај за валидацију термичке обраде - 

термокаплирање прехрамбених производа, према следећој  спецификацији: 
 

  

 

Tehnička karakteristika 

 

Komada Napomena 

1. Uređaj za validaciju termičke obrade 

(termokapliranje) perhrambenih 

proizvoda/proizvoda od mesa, sa aluminijumskim 

kućištem, težinom do 4 kg, displejem na dodir u 

koloru, veličine 8" ili 10", baterijom sa 

mogućnošću za punjenje, sa periodom trajanja 

najmanje 8h i automatskim generisanjem i 

čuvanjem elektronskog izveštaja prema standardu 

EN17665, što uključuje praćenje dinamike 

termičke obrade u realnom vremenu, sa 

kontinualnim utvrđivanjem F0 vrednosti, 

mogućnošću podešavanja dinamike 

praćenja/merenja F0vrednosti, koferom za 

prenošenje uređaja i interfejsom sa kompjuterom) 

1  

2. Softver sa licencom za minimum 2 kompjutera; 

Validovan softver prema međunarodnom 

protokolu (npr. US FDA, 21 CFR part 11, GMP) 

1  

3. Kalibrisani TC senzor sa 12 kanala  1  

 

4. SSA sonde, diametra 1,2 x 100mm, kružnog 

profila, silikonski kablovi dužine 7 metara 

6  

5. SSA sonde, diametra 1,2 x 50mm, kružnog 

profila, silikonski kablovi dužine 7 metara 

6  

6. SSA sonde, diametra 1,2 x 100mm, kružnog 

profila, silikonski kablovi dužine 10 metara 

3  

7. SSA sonde, diametra 1,2 x 200mm, kružnog 

profila, silikonski kablovi dužine 7 metara 

3  

8. SSA sonde, diametra 1,2 x 200mm, kružnog 

profila, silikonski kablovi dužine 10 metara 

3  

9. Fiksator za sve tipove proizvoda od mesa u 

tipu kobasice u procesu komercijalne sterilizacije, 

pasterizacije ili zamrzavanja   

4  

10. Kofer za prenošenje SSA sondi 1  

11. Potvrda o obavljenoj kalibraciji sondi u 3 

tačke: 0°C, 121°C, 135°C  
21  

12. Obezbeđeno servisiranjе uređaja za validaciju 

termičke obrade proizvoda od mesa 

(termokapliranje) u Srbiji 

Period obavljenog servisa, od trenutka 

ispostavljanja zahteva je 15 radnih dana. 

  

13. Period isporuke - najviše do 6 nedelja od dana 

zaključenja Ugovora između INMES i dobavljača 

  

14. Obuka za korišćenje opreme za validaciju 

termičke obrade proizvoda od mesa 

(termokapliranje) za 10 učesnika, bez dodatne 

naplate, u prostorijama Instituta za higijenu i 

1  
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tehnologiju mesa (INMES), Kačanskog 13, 11000 

Beograd. 

 

Trajanje obuke: 2 dana u dogovorenom periodu 

između predstavnika INMES i proizvođača 

opreme 

15. Prikladnost uređaja i pripadajuće opreme za 

upotrebu i primenu u ambijentalnim uslovima u 

pogonima industrije mesa (npr. visoka vlaga, 

prisustvo pare, niske i visoke ambijentalne 

temperature) 

  

 

 

 

 

 Гарантни рок од 24 месеца. 

 
 

 

 

 

Место _____________                                                                                      Понуђач 

 

Датум _____________                           М.П.                                        ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена  без ПДВ-а __________________________________________ динара (табела  – служи  

наручиоцу само као критеријум за рангирање понуда); 

 
Рок плаћања:     ___________________________________________________________________________ 
 (најмање 3 једнаке месечне рате – прва рата се плаћа у року од 5  дана по извршеној испоруци и квантитативном и 

квалитативном пријему поручених добара, а на основу испостављене фактуре); 

 

Рок важења понуде: ____ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана). 

 
 
 
 
 

У                                                                                                                Потпис овлашћеног лица 
Дана:   М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде. 
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ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (15) - 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: 

БЕОГРАД, Каћанског 13   

  

М О Д Е Л   У Г О  В  О  Р  А   

                                                                       за  јавну набавку са ознаком МВ 1/2019 

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: 

Купац),  
 

и 

____________________________________________, са седиштем у ___________________, 

ПИБ_______________МБ:____________, рачун :_____________________кога заступа____ 

______________________________ директор ( у даљем тексту: Продавац).  

 

____________________________________ 

______________________________________ 

               (остали из Групе понуђача) 

                                                                                                   

ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

                                                                  Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 

- да је Купац, на основу чл. 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) и 

јавног позива, спровео поступак јавне набавке мале вредности са ознаком  МВ 1/2019 за набавку УРЕЂАЈ 

ЗА ВАЛИДАЦИЈУ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ - ТЕРМОКАПЛИРАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. 

-  да је Продавац доставио понуду ________  од _____________2019. године, код Купца заведена под  

бројем _________од__________2019. године, са спецификацијом потреба  која је саставни део конкурсне 

документације; 

       -   да је Купац у складу са чланом 108. Закона, на основу понуде Продавца и Одлуке о избору најповољније 

понуде бр.______ од __________2019. године изабрао Продавца,  као најповољнијег понуђача за набавку добара- 

Уређај за валидацију термичке обраде - термокаплирање прехрамбених производаапарат. 

  

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
   

Члан 2.     

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора купопродаја и испорука за потребе Купца  - 

УРЕЂАЈ ЗА ВАЛИДАЦИЈУ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ - ТЕРМОКАПЛИРАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА.  
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3.  

 Уговорне стране су сагласне да купопродајна цена предмета уговора из члана 2. овог Уговора према 

усвојеној понуди износи: _________________динара, без ПДВ-а и словима 

(________________________________________)  динара. 

             ПДВ износи ________________________ динара. 
 

 Укупна купопродајна цена, са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________________ 

 _______________________ динара и   словима ( ____________________________________ 

 _______________________________________) динара. 

 

Члан 4. 
 

 Купац се обавезује да уговорену цену из члана 3. овог Уговора сукцесивно исплаћује Продавцу у 3 једнаке 

месечне рате у динарима. Прва рата се плаћа року од 5  дана по извршеној испоруци и квантитативном и 

квалитативном пријему поручених добара робе, а на основу испостављене фактуре. 

  

РОКОВИ, УГОВОРНА КАЗНА ,  

 И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 5. 
 

 Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи Купцу у року од 6 недеља од дана 

закључења уговора. 

 Испорука и пријем добара  вршиће се према потребама по поруџбеници Купца, по паритету ФЦО Купац, у 

Београду. 

  

      

Члан 6. 
 

 Квалитативни и квантитативни пријем предмета уговора из члана 2. овог Уговора вршиће се при 

преузимању добара што се потврђује записником, који потписују овлашћена лица купца и продавца. За све уочене 

недостатке Купац ће рекламацију са записником о пријему доставити Продавцу одмах по утврђивању недостатака, 

а најкасније у року од 5 дана по завршеном пријему. 

 

  

          Продавац се обавезује да најкасније у року од 8 дана по пријему рекламације отклони недостатке или 

рекламирани предмет уговора из члана 2.овог Уговора замени исправним. 

 

Члан 7. 
 

 У случају да  Продавац није у могућности да  испоручи добра из члана 2. овог Уговора обавезује се да о 

свом трошку  изврши набавку добра из члана 2. овог Уговора и иста испоручи у року од  5 дана од дана 

достављања поруџбенице. 

 

Члан 8. 
 

 Уколико Продавац не испуни своје обавезе или у уговореном року не испоручи добра  из члана 2.овог 

Уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 2%о (промила) од 

укупне купопродајне цене добара. 

 Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става Продавац плаћа Купцу, може да 

износи највише 5% (процената) од укупне валоризоване уговорене купопродајне цене. 

Члан 9. 
 

 Уколико Купац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Продавца, претрпи штету, може 

захтевати поред уговорне казне и накнаду штете. 

 Уколико Продавац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране  Купца прописаних у члану 4. 

Уговора, претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Купца.  
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Члан 10. 
 

 Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора достави бланко сопствену потписану  оверену и 

регистровану меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року са овлашћењем за њену 

реализацију у висини 10% од укупне вредности без ПДВ-а  за које  је Продавац закључио уговор, односно у 

висини од _______________динара и словима ( ____________ 

__________________________ ) динара. 

 Купац ће наплатити меницу се у случају непоштовања овог Уговора од стране Продавца и поступања 

супротно одредбама овог уговора и једнострано раскинути овај Уговор.  

 
                                                                           

Члан 11. 
 

 Купац и Продавац могу раскинути уговор једнострано у свако доба, под условом да о томе писмено 

обавесте другу уговорну страну најкасније 30 дана пре дана са којим се жели раскинути уговор. 

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                         Члан 12. 
 

 Овај Уговор ступа на снагу када буду кумулативно испуњени следећи услови: 

 - када уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна; 

 - када Продавац преда Купцу бланко сопствену потписану и оверену меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року у висини 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а  

 -овлашћење за њену реализацију и потврду банке о извршеној регистрацији менице и овлашћење. 

 

Члан 13. 
 

 Уговорне стране су сагласне да овај уговор важи две године од дана потписивања и испоруке апарата. 

 

Члан 14. 
 

 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, 

као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 15. 
 

 У случају спора по овом уговору, уговорне стране ће настојати да га реше споразумно, у противном, 

надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 16. 
 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Купац задржава 2 (два) примерка, а 

Продавац 2 (два ) примерка уговора. 

 

 

 

 

 

 

          За  ПРОДАВЦА                                                                         За КУПЦА        
                                                                              

________________________                                             ______________________________ 

 

                                                                                               Др Весна Ђорђевић,директор 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

За јавну набавку добара – Уређај за валидацију термичке 
обраде - термокаплирање прехрамбених производа, 

ЈНМВ број 1/2019. 
 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (12)- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

1. Спецификација  
за  доношење одлуке о избору најповољније понуде у јавној набавци мале вредности, са ознаком МВ 

1/2019, за набавку добара – Уређај за валидацију термичке обраде - термокаплирање 

прехрамбених производа 

 
 

 

 

 

количина  

 

ј.м. 

Цена  

без ПДВ-а 

 ПДВ Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

УРЕЂАЈ ЗА 

ВАЛИДАЦИЈУ 

ТЕРМИЧКЕ 

ОБРАДЕ - 

ТЕРМОКАПЛИРАЊ

Е ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 

 

 

1 

 

 

Комад  

    

 

 

 

 

 

Место _____________                                                                                      Понуђач 

 

Датум _____________                           М.П.                                        ____________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

Приликом припремања понуде за јавну набавку добара Уређај за валидацију термичке 
обраде - термокаплирање прехрамбених производа, ЈНМВ броj 1/2019.

 ,    
            у складу са чланом 88. став 1. Закона, као понуђач имао сам следеће трошкове: 

1.                            ,         -динара 
2.                            ,         -динара 
3.                            ,         -динара 
4.                            ,         -динара 
5.                            ,         -динара 
6.                            ,         -динара 
7.                            ,         -динара 
8.                            ,         -динара 
9.                            ,         -динара 
10.                           ,         -динара 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

У                                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 
 
Дана:   

М.П. 

 

 
 

Напомене: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
образац. Достављање овог обрасца није обавезно. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
РС“ број 11.), као понуђач: , из 

 
дајем 

 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара Уређај за валидацију термичке обраде - термокаплирање 
прехрамбених производа, ЈНМВ број 1/2019, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 

У                                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 
      
Дана:   

М.П. 

 

 
 

Напомене: 

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 заштитa 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. 

 Уколко понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач:                                                                                                                                                                                                                                                                              , из 
                                     , у поступку јавне набавке добара Уређај за валидацију термичке 
обраде - термокаплирање прехрамбених производа, ЈНМВ број 1/2019, поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У                                                                                                                Потпис овлашћеног лица 
 

Дана:   М.П. 
 

 
 

Напомена: 

 Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 



32 

 

 

 

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 
 

За јавну набавку добара Уређај за валидацију термичке обраде - термокаплирање 
прехрамбених производаапарат, за потребе И н с т и т у т а  з а  х и г и ј е н у  и  
т е х н о л о г и ј у  м е с а ,  Б е о г р а д  - ЈНМВ број 1/2019 дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
 

Понуђач:                                                                                                              , из 
                                             , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен 
уговор: 
 
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, 
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, 
без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном року, као и картон депонованих потписа. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека 
гарантног рока. 

 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 

на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 
 
 
 
 
 
 
 

Напомене: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом образац. 

 
 
 

У                                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Дана:   М.П. 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач 
 
 

(навести назив и адресу понуђача) 
 
даје следећу изјаву: 
 

И З Ј А В А 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да испуњавам услове за 

учешће у поступку ЈНМВ бр. 1/2019 прописане Законом о јавним набавкама и одређене 

конкурсном документацијом (Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 

ЗЈН-а).   

 
 

             Датум                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача       

 
      ________________                             М.П.                                         __________________ 
 
 
                                                                                                             
НАПОМЕНА:  
 

 Образац изјаве је потребно попунити. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране  

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
 Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид копије релевантних доказа о 
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.     

 Давање неистинитих података у изјави о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке је разлог за негативне референце понуђача. 

 Чланом 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама поредвиђено је да ће се казнити за 
прекршај понуђач који достави нетачне податке о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке. 

 


