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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 96/13 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 96/14 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку лабораторијске опреме
ЈН број 96/2015-2
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Институт за низијско шумарство и животну средину
Адреса: Антона Чехова 13, Нови Сад
Интернет страница: www.ilfe.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 96/2015-2 је набавка добара - лабораторијске опреме,
припремљене у 8 партија.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице
Лице за контакт: др Андреј Пилиповић

Е - mail адреса (или број факса): andrej.pilipovic@gmail.com , ilfe@uns.ac.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 96/2015-2 је набавка добара - лабораторијске опреме,
обликована у 8 (oсам) одвојених партија.
38121000 – Анемометар
LA 21- Микротом за дрво
38000000 – Лабораторијски дигестор опште намене
38125000 – Мерачи пале кише
38128000 – Прибор за метеоролошке инструменте
38126300 – Уређаји за праћење температуре и влажности на површини
42123000 – Компресор
38416000 – Инструменти за мерење pH вредности
2. Партије
ПАРТИЈА 1: 38121000 – Анемометар
ПАРТИЈА 2: LA 21 – Микротом за дрво
ПАРТИЈА 3: 3800000 – Лабораторијски дигестор опште намене
ПАРТИЈА 4: 38125000 – Мерачи пале кише
ПАРТИЈА 5: 38128000 – Прибор за метеоролошке инструменте
ПАРТИЈА 6: 38126300 – Уређаји за праћење температуре и влажности на
површини
ПАРТИЈА 7: 42123000 – Компресор
ПАРТИЈА 8: 38416000 – Инструменти за мерење pH вредности
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТОИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1: 38121000 – Анемометар - Сонични анемометар
Сонични анемометар је уређај који служи за мерење брзине ветра.
Технички опис:
Брзина ветра
Правац ветра
Сонична Температура
Брзина звука
Мерења

Дигитални излаз
Аналогни излази

Аналогни улази
Напајање
Маса
Услови рада

Опсег: 0-45m/s
Tачност: <1.5% RMS @ 12m/s
Резолуција: 0.01 m/s
Опсег: 0-359º
Tачност: 2º @ 12m/s, 0.5º @ 12m/s (uobičajeno)
Резолуција: 0.1º
Опсег: -40ºC to +70ºC
Резолуција: 0.01ºC
Опсег: 300 - 370m/s
Tачност: < ±0.5% @ 20ºC
Резолуција: 0.01 m/s
Фреквенција узорковања: 20Hz (32Hz опционо)
Izlazna frekvencija: 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 Hz (32Hz опционо)
Мерне јединице: m/s, mph, kph, knots, ft/min
Излазни формати: UVW, Polar, NMEA
Averaging Flexible: 0-3600 s
RS232, 422, 485
Baud Rates 2400 - 115200
Формат ASCII
Резолуција (14 bit)
4 канала
Распон User selectable full-scale wind speed
Излаз: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V
Резолуција (12 ili 14 bit) do 4 single ended ili 2
диференцијална
Тип улаза ±5V
9-30V DC (55mA @ 12V DC)
дo 1,5 Kg
Влажност ваздуха <5% to 100% RH
Темпреатура ваздуха -40ºC to +70ºC
Падавине 300 mm/h

Аналогни излаз и улаз не треба да буду укључени у понуду, довољно је да постоји опција
проширења.
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Гаранција: 12 месеци
Рок испоруке: максимално 90 дана

ПАРТИЈА 2: LA 21 - Микротом за дрво
Портабл ручни микротом за прављење микроскопских препарата од дрвета.






Портабл микротом од алуминијума
Држач за дрвене узорке - епрувете
Држач за дрвене извртке
Кључ за подешавања на микротому
20 изменљивих оштрица (сечива)

Гаранција: 12 месеци
Рок испоруке: максимално 60 дана

ПАРТИЈА 3: 3800000 – Лабораторијски дигестор опште намене












Димензије 1500 x 850 x 2250 mm (Ш x Д x В),
Носећа конструкција од челичних профила и лимова у епоxy заштити са
стопицама за нивелацију,
Унутрашња облога коморе Trespa top lab plus,
Радна површина монолитна киселоотпорна керамичка плоча са
противпреливним ивицама укупне дебљине 32 mm (25 mm плоча + 7 mm
противпреливна ивица),
На радној површини керамичко корито употребних димензија 390 x 390 x 310
mm са лабораторијском славином за хладну воду и славином за гас,
Вертикално помични прозор од каљеног стакла у раму од челичних профила у
епоxy заштити. Помера се помоћу система челичних пластифицираних ужади,
полиетиленских котурача и челичних тегова у епоxy заштити,
Унутрашње осветљење коморе је изван агресивне средине, одвојено стаклом
дебљине 6мм,
Електричне инсталације: 3 прикључка 230 V, прекидач за светло и прекидач за
вентилатор,
Подпултни елементи од меламински обострано формираних универ плоча
18мм дебљине (за суђе и сл.) са две полипропиленске кадице за прикупљање
просутих течности; у делу потпултног елемента уграђен вентил/затварач за
сакупљање течног отпада повезан са одводом,
Вентилатор капацитета 1000 m³/h у Еx изведби:
 Број обртаја мотора. 1450 1/мин
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Снага мотора: 0.25 kW
Напон: 400 V
Фреквенција: 50 Hz
Јачина струје на 400 V/50 Hz 0.82 А

Гаранција: 12 месеци
Рок испоруке: максимално 60 дана

ПАРТИЈА 4: 38125000 – Мерачи пале кише
Сет уређај за мерење количине падавина са независним data logger-oм (4 комада).







Површина колектора за падавине: > 300 cm2
Напајање: 3 АА алкалне батерије
Независтан data logger
Могућност подешавања интервала мерења
Нерђајући носећи стуб за колектор.
Компатибилност са софтвером: Mini32 (EMS Brno, CZ)

Гаранција: 24 месеца
Рок испоруке: максимално 60 дана

ПАРТИЈА 5: 38128000 – Прибор за метеоролошке инструменте
Сензори за мерење водног потенцијала земљишта (30 комада).



Интервал мерења: -0.1 до -15 bar
Дужина кабла сензора: 6-8 m

Гаранција: 12 месеци
Рок испоруке: максимално 60 дана

ПАРТИЈА 6: 38126300 – Уређаји за праћење температуре и влажности на површини
Јединица за прикупљање и пренос осмотрених података радио везом мора да буде
компатибилна са метеоролошком станицом Davis односно базном станицом Vantage
Pro2. Базна станица са панелом треба да обезбеди најмање аутономно напајање од 2
месеца без довољног соларног зрачења. Јединица треба да садржи:
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 2 сензора влажности листа са позлаћеном решетком,
 4 сензора влажности земљишта,
 4 сензора температуре земљишта.
Сензор за влажност земљишта треба да омогући очитавања минимално у опсегу
од 0 до 150 cb. Сензор за температуру земљишта треба да омогући очитавања минимално
у опсегу од -10 до +20°C.
Гаранција: 12 месеци
Рок испоруке: максимално 60 дана

ПАРТИЈА 7: 42123000 – Компресор
Компресор треба да је компатибилан са опемом произвођача Soilmoisture
Equipment Corp. и то за ceramic plate extractor и pressure membrane.
Компресор треба да омогући притисак за несметани рад апарата за одређивање
ретенције воде у земљишту на 0,1 b; 0,33 b; 6,25 b и 15 b.
Максимални константни притисак који мора да обезбеди је 15b (временски период
трајања анализа је најдуже до два дана).
Гаранција: 12 месеци
Рок испоруке: максимално 60 дана

ПАРТИЈА 8: 38416000 – Инструменти за мерење pH вредности (pH метар)




Мерни опсег: 0 до 14 pH
Резолуција: 0.1 pH
Прецизност: +/- 0.2 pH

Гаранција: 12 месеци
Рок испоруке: максимално 60 дана
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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. И 76.
ЗАКОНА
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) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75.ст. 1.тач. 1)Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.ст. 1.тач. 2)Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл.75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) 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) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75.ст.2.Закона).
Испуњава додатне услове за ПАРТИЈУ 3:
Пословни капацитет:
Понуђач поседује успостављен систем квалитета, у складу са стандардима ISO
9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, за област дистрибуције, инсталације и
одржавања лабораторијских дигестора, високоотпорних радних површина и
лабораторијског намештаја.
Кадровски капацитет:
Понуђач има минимум два лица запослена на неодређено време, најмање 6 месеци пре
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објаве позива за ову јавну набавку, техничке струке, од тога минимум једно лице које
поседује „Уверење о оспособљености за безбедан рад, монтажу и одржавање Еx
опреме“ издате од стране акредитоване установе.
Приложити листу хемијске резистенције за керамику од понуђених произвођача и доказ
о epoxy заштити конструкција.
Произвођачка спецификација за вентилатор.
Понуђени вентилатор мора бити у складу са стандардом SRPS N.S8.901, SRPS EN
60079-0, SRPS EN 60079-7/наредба о обавезном атестирању електричних уређаја за
експлозивне атмосфере.

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 уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 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,
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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.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач треба да достави као оверене
фотокопије на српском или енглеском језику
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
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, на српском или енглеском
језику.
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.
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ДОКАЗ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 3
Пословни капацитет
Доказује се достављањем уз понуду:


сертификата, издатих од стране акредитованог тела, и потврдом акредитованог
тела о периоду важности сертификата.

Кадровски капацитет
Доказује се достављањем уз понуду :



М образаца и радних књижица запослених,
Уверења о оспособљености за безбедан рад, монтажу и одржавање Еx опреме
издате од стране акредитоване установе.

Уз понуду доставити: Сертификат о усаглашености акредитоване институције за
референтни вентилатор.
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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 српскоми или енглеском језику само у случају
достављања доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона
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.
Понуду доставити на адресу Институт за низијско шумарство и животну средину,
21000 Нови Сад, Антона Чехова 13, Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
(добра) – лабораторијска опрема, ЈН 96/2015-2 - НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра
благовременом уколико јепримљена од стране наручиоца до 04. августа 2015. године у
10:00 часова.
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.
Понуда поред напред наведеног мора да садржи и:
 Доказ да понуђена опрема испуњава тражене техничке карактеристике.
Отварање понуда ће се спровести 04. августа 2015. године у 10:30 часова у
просторијама Института за низијско шумарство и животну средину.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну све партије. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређену партију.
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У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, не морају бити достављени за сваку партију
посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије.
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
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно
којадокумента накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за
низијско шумарство и животну средину, 21000 Нови Сад, Антона Чехова 13, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра) – лабораторијска опрема ЈН бр. 96/2015-2
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – лабораторијска опрема ЈН бр. 96/2015-2
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) – лабораторијска опрема ЈН бр. 96/2015-2
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) – лабораторијска опрема ЈН бр.
96/2015-2 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
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.
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7.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Испорука се мора завршити за:
партију 1 најкасније 90 дана од дана потписивања уговора,
партију 2 најкасније 60 дана од дана потписивања уговора,
партију 3 најкасније 90 дана од дана потписивања уговора,
партију 4 најкасније 60 дана од дана потписивања уговора,
партију 5 најкасније 60 дана од дана потписивања уговора,
партију 6 најкасније 60 дана од дана потписивања уговора,
партију 7 најкасније 60 дана од дана потписивања уговора,
партију 8 најкасније 60 дана од дана потписивања уговора.
Плаћање се обавља након испоруке уређаја, а најкасније 5 дана од дана
достављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да
захтева аванс.
7.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за лабораторијску опрему је дефинисана за сваку партију посебно у
оквиру техничког описа опреме, а износи најмање годину дана.
7.3.Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добра је дефинисан за сваку партију посебно.
Место испоруке – на адресу наручиоца: Институт за низијско шумарство и
животну средину, 21000 Нови Сад, Антона Чехова 13, Република Србија.
7.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
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8.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

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.
У јединичну цену се урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине,
трошкови испоруке.
Када понуђена цена укључује увозну царину и остале увозне дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима
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.
9.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Уколико понуђач има седиште изван Републике Србије подаци о пореским
обавезама, о заштити животне средине и заштити при запошљавању и условима рада
могу се добити у надлежним министарствима државе у којој има седиште.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил: andrej.pilipovic@gmail.com, или факсом на број 021/540Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2
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385, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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 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, ЈН бр. 96/20152.”
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. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво
на начин одређен чланом 20. Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
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).
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.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Најнижа
понуђена цена“.
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА САИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.У
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случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
15. 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
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 X конкурсне документације).
16. 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.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на емаил: ilfe@uns.ac.rs, факсом на број 021/540-385, или препорученом пошиљком са
повратницом. 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 учеснике у поступку
јавне набавке, 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 сесматрати
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 10 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.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253; позив на број:
подаци о броју или ознаци јавне набавке, сврха: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник (прималац):
Буџет Републике Србије. За све што није посебно прецизирано овом конкурсном
документацијом важи Закон о јавним набавкама.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из
записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1
% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац ће закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2.
тачка 5) Закона.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2

19 / 77

VI. ПОНУДА број ______________
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема број 96/2015-2
ПАРТИЈА 1: 38121000 – Сонични анемометар

Место______________________________
Датум______________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
(ИБАН):
Лице овлашћено за потписивање уговора:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
38121000 – Сонични анемометар
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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VI. ПОНУДА број ______________
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема број 96/2015-2
ПАРТИЈА 2: LA 21 – Микротом за дрво
Место______________________________
Датум______________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
(ИБАН):
Лице овлашћено за потписивање уговора:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
LA 21 – Микротом за дрво
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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VI. ПОНУДА број ______________
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема број 96/2015-2
ПАРТИЈА 3: 3800000 – Лабораторијски дигестор опште намене
Место______________________________
Датум______________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
(ИБАН):
Лице овлашћено за потписивање уговора:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
3800000 – Лабораторијски дигестор опште намене
Укупна цена без ПДВ-а :
Укупна цена са ПДВ-ом :
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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VI. ПОНУДА број ______________
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема број 96/2015-2
ПАРТИЈА 4: 38125000 – Мерачи пале кише
Место______________________________
Датум______________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
(ИБАН):
Лице овлашћено за потписивање уговора:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
38125000 – Мерачи пале кише
Укупна цена без ПДВ-а :
Укупна цена са ПДВ-ом :
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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VI. ПОНУДА број ______________
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема број 96/2015-2
ПАРТИЈА 5: 38128000 – Прибор за метеоролошке инструменте
Место______________________________
Датум______________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
(ИБАН):
Лице овлашћено за потписивање уговора:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
38128000 – Прибор за метеоролошке инструменте
Укупна цена без ПДВ-а :
Укупна цена са ПДВ-ом :
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2

29 / 77

VI. ПОНУДА број ______________
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема број 96/2015-2
ПАРТИЈА 6: 38126300 – Уређаји за праћење температуре и влажности на површини

Место______________________________
Датум______________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
(ИБАН):
Лице овлашћено за потписивање уговора:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
38126300 – Уређаји за праћење температуре и влажности на површини
Укупна цена без ПДВ-а :
Укупна цена са ПДВ-ом :
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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VI. ПОНУДА број ______________
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема број 96/2015-2
ПАРТИЈА 7: 42123000 – Компресор

Место______________________________
Датум______________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
(ИБАН):
Лице овлашћено за потписивање уговора:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
42123000 – Компресор
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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VI. ПОНУДА број ______________
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема број 96/2015-2
ПАРТИЈА 8: 38416000 – Инструменти за мерење pH вредности (pH метар)

Место______________________________
Датум______________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
(ИБАН):
Лице овлашћено за потписивање уговора:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2

34 / 77

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
38416000 – Инструменти за мерење pH вредности (pH метар)
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015-2
Партија 1
Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица.....................................................................,
ПИБ.................................., матични број...........................................,
бројрачуна.................................................................., назив
банке.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број:96/2015-2
Број и датум одлуке о додели уговора:........................................................
Понуда изабраног понуђача бр................од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука Соничног анемометра (у даљем тексту: добра) који
су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015-2
од 03.07.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015.године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 90 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
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Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора
износи укупно____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног
рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања
испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на рачун број:
________________________________________________________________ , назив банке
____________________________________________________.
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Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015-2
Партија 2

Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015-2
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука Микротома за дрво, (у даљем тексту: добра) који
су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр.96/2015-2
од 03.07.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
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Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора
износи укупно ____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног
рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ , назив
банке ____________________________________________________.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2

40 / 77

Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015-2
Партија 3

Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015-2
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука Лабораторијског дигестора опште намене, (у
даљем тексту: добра) који су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015-2
од 03.07.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2

42 / 77

Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора
износи укупно ____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног
рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ , назив
банке ____________________________________________________.
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Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015-2
Партија 4

Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015-2
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука Мерача пале кише (4 комада), (у даљем тексту:
добра) који су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015-2
од 03.07.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
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Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора
износи укупно ____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног
рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ , назив
банке ____________________________________________________.
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Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015-2
Партија 5

Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015-2
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука Прибора за метеоролошке инструменте – сензора
за мерење водног потенцијала земљишта (30 комада), (у даљем тексту: добра) који су
предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015-2
од 03.07.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора.
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Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора
износи укупно ____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног
рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ , назив
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банке ____________________________________________________.
Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015-2
Партија 6

Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015-2
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука Уређаја за праћење температуре и влажности на
површини, (у даљем тексту: добра) који су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015-2
од 03.07.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
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Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора
износи укупно ____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног
рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ , назив
банке ____________________________________________________.
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Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015-2
Партија 7

Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015-2
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука Компресора, (у даљем тексту: добра) који су
предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015-2
од 03.07.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
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Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора
износи укупно ____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног
рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ , назив
банке ____________________________________________________.
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Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015-2
Партија 8

Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015-2
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука Инструмента за мерење pH вредности (pH
метар), (у даљем тексту: добра) који су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015-2
од 03.07.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2

57 / 77

Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора
износи укупно ____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног
рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ , назив
банке ____________________________________________________.
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Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
ПАРТИЈА 1

Предмет
јавне
набавке

Количина
(комплет)

1.
Сонични
анемометар
УКУПНО

2.

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ (дин) ПДВ (дин)
3.

4.

Трошкови
царина и
осталих
увозних
дажбина
(дин)
5.

Укупна
цена без
ПДВ
(дин)

Укупна
цена са
ПДВ
(дин)

6. (2 × 3)

7. (2 × 4)

1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. У јединичну цену се
урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине, трошкови испоруке,
инсталације, обуке и пуштања у рад,
2. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
3. у колони 5. уписати трошкове царине и осталих увозних дажбина по јединичној
цени,
4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,
5. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
ПАРТИЈА 2

Предмет
јавне
набавке

Количина
(комплет)

1.
Микротом
за дрво
УКУПНО

2.

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ (дин) ПДВ (дин)
3.

4.

Трошкови
царина и
осталих
увозних
дажбина
(дин)
5.

Укупна
цена без
ПДВ
(дин)

Укупна
цена са
ПДВ
(дин)

6. (2 × 3)

7. (2 × 4)

1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. У јединичну цену се
урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине, трошкови испоруке,
инсталације, обуке и пуштања у рад,
2. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
3. у колони 5. уписати трошкове царине и осталих увозних дажбина по јединичној
цени,
4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,
5. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
ПАРТИЈА 3

Предмет јавне
набавке

Количина
(комплет)

Јединична
цена без
ПДВ
(дин)

1.
Лабораторијски
дигестор опште
намене
УКУПНО

2.

3.

Јединична
цена са
ПДВ
(дин)
4.

Трошкови
царина и
осталих
увозних
дажбина
(дин)
5.

Укупна
цена без
ПДВ
(дин)

Укупна
цена са
ПДВ
(дин)

6. (2 × 3)

7. (2 × 4)

1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. У јединичну цену се
урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине, трошкови испоруке,
инсталације, обуке и пуштања у рад,
2. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
3. у колони 5. уписати трошкове царине и осталих увозних дажбина по јединичној
цени,
4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,
5. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
ПАРТИЈА 4

Предмет
јавне
набавке

Количина
(комада)

1.
Мерачи пале
кише
УКУПНО

2.

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ (дин) ПДВ (дин)
3.

4.

Трошкови
царина и
осталих
увозних
дажбина
(дин)
5.

Укупна
цена без
ПДВ
(дин)

Укупна
цена са
ПДВ
(дин)

6. (2 × 3)

7. (2 × 4)

4

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. У јединичну цену се
урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине, трошкови испоруке,
инсталације, обуке и пуштања у рад,
2. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
3. у колони 5. уписати трошкове царине и осталих увозних дажбина по јединичној
цени,
4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,
5. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
ПАРТИЈА 5

Предмет јавне
набавке

Количина
(комада)

1.
Прибор за
метеоролошке
инструменте
– сензори за
мерење
водног
потенцијала
земљишта
УКУПНО

2.

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ (дин) ПДВ (дин)
3.

4.

Трошкови
царина и
осталих
увозних
дажбина
(дин)
5.

Укупна
цена без
ПДВ
(дин)

Укупна
цена са
ПДВ
(дин)

6. (2 × 3)

7. (2 × 4)

30

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. У јединичну цену се
урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине, трошкови испоруке,
инсталације, обуке и пуштања у рад,
2. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
3. у колони 5. уписати трошкове царине и осталих увозних дажбина по јединичној
цени,
4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,
5. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
ПАРТИЈА 6

Предмет
јавне
набавке

Количина
(комплет)

1.
Уређаји за
праћење
температуре
и влажности
на
површини
УКУПНО

2.

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ (дин) ПДВ (дин)
3.

4.

Трошкови
царина и
осталих
увозних
дажбина
(дин)
5.

Укупна
цена без
ПДВ
(дин)

Укупна
цена са
ПДВ
(дин)

6. (2 × 3)

7. (2 × 4)

1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. У јединичну цену се
урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине, трошкови испоруке,
инсталације, обуке и пуштања у рад,
2. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
3. у колони 5. уписати трошкове царине и осталих увозних дажбина по јединичној
цени,
4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,
5. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
ПАРТИЈА 7

Предмет
јавне
набавке

Количина
(комплет)

1.
Компресор
УКУПНО

2.
1

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ (дин) ПДВ (дин)
3.

4.

Трошкови
царина и
осталих
увозних
дажбина
(дин)
5.

Укупна
цена без
ПДВ
(дин)

Укупна
цена са
ПДВ
(дин)

6. (2 × 3)

7. (2 × 4)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. У јединичну цену се
урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине, трошкови испоруке,
инсталације, обуке и пуштања у рад,
2. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
3. у колони 5. уписати трошкове царине и осталих увозних дажбина по јединичној
цени,
4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,
5. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
ПАРТИЈА 8

Предмет
јавне
набавке

Количина
(комплет)

1.
Инструменти
за мерење
pH
вредности
(pH метар)
УКУПНО

2.

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ (дин) ПДВ (дин)
3.

4.

Трошкови
царина и
осталих
увозних
дажбина
(дин)
5.

Укупна
цена без
ПДВ
(дин)

Укупна
цена са
ПДВ
(дин)

6. (2 × 3)

7. (2 × 4)

1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а. У јединичну цену се
урачунавају: цена опреме, царинске и остале увозне дажбине, трошкови испоруке,
инсталације, обуке и пуштања у рад,
2. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
3. у колони 5. уписати трошкове царине и осталих увозних дажбина по јединичној
цени,
4. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,
5. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке број 96/2015-2 - ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач
М.П.
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X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................................................... у поступку
јавне набавка добра – лабораторијска опрема број 96/2015-2, поштовао је обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум

Понуђач
М.П.
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XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1

У складу са чланом 88. став1. Закона, понуђач _______________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.
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XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 2

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
можетражити 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.
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XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 3

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
можетражити 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.
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XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 4

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
можетражити 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.
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XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 5

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
можетражити 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.
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XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 6

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
можетражити 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.
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XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
можетражити 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2

76 / 77

XI. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 8

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
можетражити 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 96/2015-2

77 / 77

