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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, у даљем тексту Закон) а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 020-1935 од 03. 12. 2013. године и Решења о образовању Комисије за
спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 020-1935/1 од 03. 12. 2013. године,
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности припремила је
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку мале вредности услуге
ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ
НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА
број ЈНМВ 53/13
Конкурсна документација садржи:
1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ
2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона, за понуђача, Образац бр. 5
6. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за подизвођача, Образац бр.6
7. Образац изјаве испуњавању услова из чл.75 и 76. Закона, за сваког од понуђача из групе
понуђача, Образац бр.7
8. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр. 9.
10. ТАБЕЛА ПОНУДЕ, Образац бр. 10
11. МОДЕЛ УГОВОРА
12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ, Образац бр. 12
13. ИЗЈАВА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, Образац бр. 13
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Универзитет у Новом Саду, Teхнолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs
1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке је услуга, ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА
1.4. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора о
јавној набавци.
1.5. Контакт
Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад;
Служба за опште и правне послове, факс: 021/450-413, email: martinovic@tf.uns.ac.rs
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке ЈНМВ 53/13 је услуга, ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ.НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ
ДАНА
Назив и ознака из Oпштег речника јавних набавки:
71610000 Услуге испитивања састава и чистоће
2.2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег
речника набавки.
Ова јавна набавка није обликована по партијама.
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3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
3.1. Врста, спецификација, количина и опис добара и услуга која су предмет јавне набавке:
3.1.1 Спецификација услуга – ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА.

Red.br.

1

Proizvod za analizu

Alkoholna pića: rakije od voća, rakije od grožđa, rakije od šumskih plodova,
rakije od žitarica, rakije od ostalih poljoprivrednih sirovina, specijalne rakije,
žestoka alkoholna pića, likeri, voćna vina, niskoalkoholna pića, destilati od
voća, grožđa i šumskih plodova, mešane rakije od grožđa i voća

Vrsta analize

Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj teških metala (Pb, Fe, Zn, Sn, Cu)
Sadržaj metala - 1 metal

2

Belančevinasti proizvodi i mešavine belančevinastih proizvoda:
belančevinasti proizvodi biljnog porekla, belančevinasti proizvodi od uljarica
(soje), strukturne belančevine, hidrolizati biljnih belančevina, belančevinasti
proizvodi od žita, mešavine belančevinastih proizvoda

Sadržaj organohlornih pesticida
Sadržaj teških metala (Pb, Cd, Hg, As)
Sadržaj genetičke modifikovanosti (GMO)
u proizvodima od soje
Sadržaj metala - 1 metal

3

Bombonski proizvodi: tvrde bombone, svilene bombone, draže bombone,
karamele, mlečne karamele, plastično-elastične karamele, žele proizvodi,
gumene bombone, ratluk, fondan proizvodi, likerne bombone, komprimati,
penasti proizvodi, halva, marcipan proizvodi, persipan proizvodi, nugat
proizvodi, grilaž proizvodi, guma za žvakanje, mešavina bombonskih
proizvoda, bombonska masa

Sadržaj teških metala (Pb, As)
Sadržaj organohlornih pesticida kod
bombona sa voćnim punjenjem
Sadržaj mikotoksina kod draže bombona
sa jezgrom lešnika, kafe, cerealija
Sadržaj metala - 1 metal

4

Etil alkohol, fermentisan

5

Fini pekarski proizvodi, žita za doručak i snek proizvodi: keks, slani keks,
kreker, slani kreker, čajno pecivo, slano čajno pecivo, medeno testo,
medenjak, trajni slatki kolač, biskvitno testo, biskvit, masni biskvit, vafel list,
masa za punjenje vafel proizvoda, vafel proizvod, slani vafel proizvod, slana
peciva, mešavina finih pekarskih proizvoda, poslasti čarski proizvodi - kolači,
ostali poslastičarski proizvodi, testa za proizvodnju poslastičarskih proizvoda,
punjeni poslastičarski proizvodi, mešavina poslastičarskih proizvoda, žita za
doručak, korn fleks, instant pahuljice, mekinje i srodni proizvodi, musli,
deserti na bazi žita, čips, čips proizvodi, peleta, proizvodi na bazi peleta, slatki
flips, slani flips, ekspandirani proizvodi, prženi i suvope čeni plodovi, semenke
i srodni proizvodi, mešavina snek proizvoda

Sadržaj teških metala (Pb, Fe, Zn, Sn, Cu)

Sadržaj metala - 1 metal

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, Hg, As)

Sadržaj organohlornih pesticida

Sadržaj mikotoksina
Sadržaj metala - 1 metal
6

Sirovine za proizvodnju hrane za životinje: mlinski proizvodi od žita,
proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije alkohola i vrenja, proizvodi
industrije ulja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, Hg, As, Sb,
Se, Mo)
Sadržaj organohlornih pesticida
Sadržaj mikotoksina
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7

8

9

Jestiva biljna ulja i masti, margarin i drugi masni namazi, majonez i srodni
proizvodi (jestiva biljna ulja i masti i srodni proizvodi, margarin i drugi masni
namazi), maslinovo ulje, jestivo i ulje komine masline, festivo (devi čansko
(virgino) maslinovo ulje, rafinisano maslinovo ulje, maslinovo ulje, rafinisano
ulje komine masline, ulje komine masline), sirovo ulje (ulje suncokreta sirovo, ulje uljane repice - sirovo, devičansko maslinovo ulje lampate, ulje
komine masline - sirovo)
Kakao-proizvodi, čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i kremproizvodi: kakao maslac, kakao prah (kakao), čokolada, đanduja, bela
čokolada, punjena čokolada, čokolada "a la taza", čokoladni deserti i praline,
proizvodi slični čokoladnim, kakao preliv, proizvodi slični punjenoj čokoladi,
proizvodi slični čokoladnim desertima i pralinama, mešavina čokoladnih
deserata, mešavina proizvoda sličnih čokoladnim desertima, kakao krem
proizvod, lešnik, badem, kikiriki, rogač ili sličan krem proizvod, krem proizvod
sa dodacima, punjeni krem proizvod, krem deserti i krem praline, mešavina
krem proizvoda, krem proizvodi

Osvežavajuća bezalkoholna pića: osvežavajuća bezalkoholna pića,
osvežavajuća bezalkoholna pića sa voćnim sokom, bazne sirovine za
proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića, sirupi za osvežavajuća
bezalkoholna pića, praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića, tablete za
osvežavajuća bezalkoholna pića, energetska pića, osvežavajuća bezalkoholna
pića sa mineralnim solima

Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj teških metala (Pb, Cu, Fe, As, Ni )
Sadržaj teških metala (Pb, Cd, Hg, As, Cu)
Sadržaj organohlornih pesticida
Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As, Cu)
Sadržaj organohlornih pesticida

Sadržaj mikotoksina

Sadržaj metala - 1 metal

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As)

Sadržaj metala - 1 metal

10

Pečurke (jestive) i proizvodi od pečurki: pečurke gajene, pečurke samonikle,
sterilizovane pečurke, pasterizovane pečurke, pečurke u salamuri
(konzervisane kuhinjskom solju), fermentisane pe čurke, pečurke u ulju,
pečurke u umaku, sušene pečurke, ostali proizvodi (mlevene pečurke,
smrznute pečurke, koncentrat od pečurki, pečurke u prahu, ekstrakt pečurke

Sadržaj metala (Pb, Cd, Hg, As, Zn, Sn, Fe )
Sadržaj metala (Pb, Cd, Hg, As)
Sadržaj organohlornih pesticida

11

Pekarski kvasac: kvasno mleko, svež pekarski kvasac, suv pekarski kvasac, suv
pekarski instant kvasac

12

Prašak za pecivo i prašak za puding

Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj teških metala (Pb, As)
Sadržaj organohlornih pesticida
Sadržaj teških metala (Pb, Hg, As)
Ispitivanje metala - 1 metal

13

Proizvodi od voća i povrća: smrznuto voće, smrznuta kaša od voća,
pasterizovano voće, pasterizovana kaša od voća, matični voćni sok, voćni
sirup, kompot, voćna salata, slatko, džem, marmelada, pekmez, voćni žele,
voćni sir, kandirano voće, sušeno voće, sušene šljive, sušene smokve, sušeno
grožđe, mešani proizvodi od voća i povrća, nisko kalorični proizvodi od voća,
citrus baze, masline, konzervisane, smrznuto povr će, sterilisani grašak,
sterilisana boranija, sterilisani đuveč, sterilisana mrkva, sterilisano povrće
(ostalo), pasterisano povrće, ajvar, marinirano povrće, biološki konzervisano
povrće, sok od povrća, koncentrisani sok od povrća, sušeno povrće, mlevena
začinska paprika, ekstrakt paprike, umak od povrća, kečap i srodni proizvodi,
pire u pahuljicama, krompir pire, čips i ostali proizvodi od povrća, pektinski
preparati, ostali proizvodi od voća i povrća

Sadržaj metala (Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Sn,
Fe)

Sadržaj metala (Pb, Cd, Hg, As, Cu)

Sadržaj organohlornih pesticida
Sadržaj metala - 1 metal
14

Senf

Sadržaj metala (Pb, Cd, Hg, As, Cu)
Sadržaj organohlornih pesticida
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15

Sirće: vinsko sirće, voćno sirće, mešano voćno sirće, alkoholno sirće,
aromatizovano sirće, sirće od surutke, sirće od sladovine, sirćetna kiselina
prehrambenog kvaliteta

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As, Cu, Zn,
Sn, Fe)
Sadržaj metala - 1 metal

16

Supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi: supe, sosovi, dodaci jelima,
zaprške i smeše za prehrambene proizvode

17

Uljano seme: seme soje za industrijsku preradu, seme uljane repice sa visokim
sadržajem eruka kiseline za industrijsku preradu, seme uljane repice sa niskim
sadržajem eruka kiseline za industrijsku preradu, seme suncokreta za
industrijsku preradu, seme lana za proizvodnju ulja

18

19

Vino: stono vino, stono vino sa geografskim poreklom, kvalitetno vino sa
geografskim poreklom, vrhunsko (čuveno) vino sa geografskim poreklom,
prirodno penušavo vino, prirodno polu penušavo vino, biser - gazirano vino,
prirodno slatko vino, likersko vino, šeri vino, mistela, aromatizovano vino,
vino za destilaciju, proizvodi na bazi vina, šira
Voće i povrće: jabuke (malus domestika borkh m. silvestris l.), kruške (pirus
communis l.), dunje (cydonia oblonga mill.), breskve (prunus persica l, persica
vulgaris), kajsije (prunus armeniaca l.sin., armeniaca vulgaris), šljive (prunus
domestica l.), trešnje (prunus avium l.), višnje i marele (prunus cerasus l. i
prunus avium l.), jagode (fragaria ananasa, f. grandiflora), maline (rubus
idaeus l.), kupine (rubus fructicosus l.), ribizle (ribes album, r. rubrum i r.
nigrum), ogrozd (ribes grossularia l.), borovnice (vaccinium murtillus), stono
grožđe (vitis vinifera l.), orah u ljusci (juglans regia l.), jezgro oraha (juglans
regia l.), kesten (castanea sativa mill.), lešnik u ljusci (corylus avellana l.,
corylus maxima mill.) i njegovi hibridi, jezgro lešnika (corylus avellana l.,
corylus maxima mill.), badem u ljusci (amygdalus communis l.), jezgro
badema (amygdalus communis), sirovi kikiriki u ljusci (arachis hypogaea),
jezgro kikirikija (arachis hypogaea), pistać u ljusci (pistacia vera), smokva
(ficus carica l.), agrumi, banane (musa sapientum), urme (datulje) (phoenix
dactylifera l.), paradajz (solanum lycopersicum foss.sin., lycopersicum
esculentum mill.), plavi patlidžan (solanum melongena), paprika (capsicum
annum l.), lubenica (citrullus aedulis pang.), dinja (cucumis melo l.), krastavci
(cucumis sativus l.), tikvice (cucurbita pepo l.), bundeve i tikve (cucurbita sp.),
mladi krompir (solanum tuberosum l.), krompir (solanum tuberosum), kupus
(brassica oleracea var. capitata l.), karfiol (brassica oleracea var. botrytis l.), kelj
(brassica oleracea var. sabauda), kelj pupčar (brassica oleracea var.
gemmifera), keleraba (brassica oleracea var. gongylodes), kineski kupus
(brassica pekinensis, rupr.), mrkva - šargarepa (daucus carota l.), cvekla (beta
vulgaris subsp. rubra l.), rotkva (raphanus sativus l. var. maior), rotkvice
(raphanus sativus var. radicola l.), broskva - podzemna keleraba (brassica
napus var. napobrassica), blitva (beta vulgaris subsp.cicla f. hortensis i f.
macropleura), spanać (spinacea oleracea), glavičasta salata (lactuca sativa l.),
endivija (cichorium endivia l.), radič (cichorium intybus var. foliosum hegi),
mladi luk, crni (allium cepa l.) i beli (allium sativum l.), crni luk (allium cepa l.),
beli luk (allium sativum l.), praziluk (allium porrum l.), celer (apium graveolens
l.), peršun (petroselinum hortense hoffm.), paštrnak - paškanat (pastinaca
sativa l.), ren (armoracia lapathifolija gilb., sin. cochlearia armoracea l.),
špargla (asparagus officinalis l.), boranija (phaseolus vulgaris l.), mladi grašak
(pisum sativum l.), grašak u zrnu (pisum sativum), sočivo (lens esculenta l.),
pasulj (phaseolus vulgaris l.), seme maka (papaver somniferum), seme sezama
(sesamum indicum), semenke bundeve (cucurbita pepo), plod roga ča
(ceratonia siliqua), ostalo kontinentalno voće, ostalo povrće, ostalo južno
voće

Sadržaj teških metala (Pb, As, Hg, Cd, Cu)
Sadržaj teških metala (Pb, Cd, Hg, As)
Sadržaj organohlornih pesticida
Sadržaj mikotoksina
Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj metala (Pb, As, Hg, Cu)
Sadržaj organohlornih pesticida
Sadržaj metala (Pb, Cd, Zn, As, Cu, Sn, Fe)

Sadržaj organohlornih pesticida
Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj teških metala (Pb, Cd, Hg, As)

Sadržaj organohlornih pesticida

Sadržaj metala - 1 metal
20

Voćni sokovi, nektari i koncentrati: voćni sok, koncentrisani voćni sok, voćni
nektar, voćni sok u prahu

Sadržaj metala (Pb, Cd, As, Cu, Zn, Sn, Fe)
Sadržaj metala (Pb, As, Cd, Cu, Zn)
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Sadržaj organohlornih pesticida

21

22

Začini, ekstrakti začina i mešavine začina: anis (pimpinella anisum l), biber beli
(piper ingrum l), biber crini (piper nigrum l), bosiljak (ocimum basilicum l),
celer (apium graveolens l), cimet (cinnamomum, zeulancum blume i
aromaticum c.g.ness), čili (capsicum frutescens l), čubar (satureia hortensis l),
despik (lavandula spica l), đumbir (zingiber officinale roscoe), estragon
(artemisia dracunculus l), čirot (acorus calamis l), isiot (curcuma zedoariae
rosc.), karanfilić (eugenia carouophullus c.sprengel), kim (carum carvi l),
koriander (coriandrum sativum l), kardamom (elettaria cardamomum l.
maton l. maton var. miniscula burkill), žalfija (kadulja) (salvia officinalis l),
klekove bobe (juniperus kommunis l), kurkuma (curcuma longa l), kumin
(cuminum cuminum l), lovor (laurus nobilis l), luk beli u prahu (allium sativum
l), luk crni u prahu (allium cepa l), majoran (majorana hortensis moench
sun.origanum majoran l), mirođija (anethum graveolens l), morač
(foeniculum vulgare p.miller), muskatni orah (muristica fragrans houttuun),
muskatni orah papuanski (muristica argentea l), muskatni cvet (muristica,
fragrans i argentea), nana (mentha piperita l), pelin, pimenta (pimenta
officinalis berg), peršun (petroselinum crispum p.miller, numan ex.a.w.hill),
ruzmarin (rosmarinus officinalis l), roga č - triplat (trigonella foenum graceum
l), selen (levisticum officinale koch), slačica bela (sinapis alba l), slačica crna
(brassica nigra l.,w.d.j. koch), šafran (procus sativus l), šafranika (carthamus
tinctorius l), majčina dušica (timijan) (thymus vulgaris l), vanila (vanillia,
fragrans i planifolia), origano (origanum vulgare l), anis zvezdasti (illicym
verum j. d. hooker), ekstrakti začina, mešavine začina, ostali začini
Arome

Sadržaj teških metala (Pb, As)

Sadržaj organohlornih pesticida

Sadržaj mikotoksina
Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj metala (As, Pb, Cd, Hg)
Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj pesticida prema pravilniku
Sadržaj pesticida (1 grupa)
Sadržaj pesticida (1 grupa) + PCB
Organofosforni pesticidi, triazini, piretrini,
karbamati
Sadržaj policikličnih aromatičnih
ugljovodonika (PAH)
Benzo-(a)piren
Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)
Suma dioksina
Sadržaj vitamina
Sadržaj minerala

23

Ostalo (može se primeniti i na predhodno nabrojane grupe proizvoda)

Sadržaj hidrosolubilnih vitamina (B1, B2,
B6, C)
Sadržaj liposolubilnih vitamina (A, D2, D3,
E)
Sadržaj katjona (NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)
Sastav aminokiselina
Aktivnost ureaze
Sadržaj kofeina
Sadržaj kinina
Sadržaj ortofosforne kiseline
Sadržaj (npr. Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu,
Mn, Cl)
Sadržaj trans-masnih kiselina + sastav
masnih kiselina
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Ispitivanja genetičke modifikovanosti
(GMO) u proizvodima koji sadrže
kukuruzno brašno, u proizvodima koji
sadrže pirinčano brašno, u proizvodima
koji sadrže sojino brašno
Sadržaj GMO - ostalo
Sadržaj sulfonamida
Sadržaj antibiotika
Sadržaj patulina
24

Pripremljeni ekstrakti različitih ambalažnih materijala

Sadržaj As, Zn, Cr, Co, Cd, Pb, Mo, Hg, Se,
Ba, Sn
Sadržaj glukoze, fruktoze i laktoze
Analiza sastva etarskih ulja GC/MS i
GC/FID metodom (sadržaj organskih
komponenti u etarskim uljima)

25

Etarska ulja, suvi, tečni i superkritični ekstrakti

Skrining i kvantitativno određivanje Na, K,
Ca, Zn, Fe, Se itd., ICP/MS
Određivanje liposolubilnih vitamina
Određivanje hidrosolubilnih vitamina
Kvalitativna i kvantitativna analiza masnih
kiselina

Напомена: Све анализе наведене под редним бројевима од 1 до 22, као и прве три анализе
под редним бројем 23 морају бити акредитоване, док остале анализе не морају бити
акредитоване.
3.1.2. Количина је приказана у Обрасцу 10., Tабела понуде.
Све услуге морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној документацији.
У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови.
Понуда мора да обухвата све услуге из Спецификацијe.
3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга вршиће представници Наручиоца и
изабраног понуђача о чему ће се сачинити записник о примопредаји.
3.3. Рок за извршење услуга:
Понуђач се обавезује да услугу изврши у року који не може бити дужи од 10 радних дана
рачунајући од дана преузимања узорка.
3.4. Место испоруке резултата анализа:
Понуђач је дужан да Извештај о испитивању узорака у три примерка достави на адресу
Наручиоца, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара бр. 1, Нови Сад.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. Услови које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне
набавке:
4.1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.
2.
3.
4.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
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
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

4.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
- да је у периоду 12 месеци пре слања, односно пре
објављивања Позива подношење понуда био непрестано
5.
Финансијски капацитет:
ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности
(период од 16. 12. 2012. до 16. 12. 2013. године)
- да поседује важећи сертификат SRPS ISO/IEC 17025:2006 Општи захтеви за компетентност лабораторија за
6.
Пословни капацитет
испитивање и лабораторије за еталонирање
7.
8.

Технички капацитет

- да поседује најмање два транспортнa моторнa возилa

Кадровски капацитет

- да пре објављивања Позива за подношење понуда има
најмање 5 (пет) запослених у сталном радном односу, са
високом стручном спремом, хемијске, технолошке или
биолошке струке

4.2. Услови које подизвођач у складу са чланом 80. Закона, мора да испуни да би могао да
учествује у поступку јавне набавке:

4.2.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

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
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3.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда

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

Напомена: Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави као доказ о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3. и 4.
дела 4.2.1. Конкурсне документације) попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл 75. ЗАКОНА, ЗА ПОДИЗВОЂАЧА (Образац 6.)
4.3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом
81. Закона, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
4.3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.
2.
3.
4.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
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
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

4.3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
- Да је у периоду 12 месеци пре слања, односно пре
објављивања Позива подношење понуда био непрестано
5.
Финансијски капацитет:
ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности
(период од 16. 12. 2012. до 16. 12. 2013. године)
- да поседује важећи сертификат SRPS ISO/IEC 17025:2006 Општи захтеви за компетентност лабораторија за
6.
Пословни капацитет
испитивање и лабораторије за еталонирање
7.
8.

Технички капацитет

- да поседује најмање два транспортнa моторнa возилa

Кадровски капацитет

- да пре објављивања Позива за подношење понуда има
најмање 5 (пет) запослених у сталном радном односу, са
високом стручном спремом, хемијске, технолошке или
биолошке струке

Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3. и 4 дела 4.3.1. Конкурсне документације).
Додатне услове (услови под редним бројем 5, 6, 7, 8. дела 4.3.2. Конкурсне документације)
понуђачи испуњавају заједно.
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4.4.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75 ст. 2
Закона). Изјава садржана у Обрасцима бр. 5 и бр. 7.
4.5.
Доказивање испуњености услова:
Сходно члану 77. Закона, испуњеност обавезних и додатних услова доказује се на следећи начин:
1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ, испуњеност обавезних услова предвиђених
у делу 4.1.1. под редним бројевима 1 до 4 и додатних услова из дела 4.1.2. под редним бројем 5 и
8, Конкурсне документације, доказује подношењем попуњеног, потписаног и печатом овереног
ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧА (Образац 5.), дате под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова предвиђених под редним бројем 6 и 7, дела 4.1.2. Конкурсне
документације, за учешће у поступку јавне набавке за понуђача доказује се достављањем:
Пословни капацитет
- Уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025:2006 - Општи захтеви за компетентност лабораторија за
испитивање и лабораторије за еталонирање, доказује се достављањем фотокопије важећег SRPS
ISO/IEC 17025:2006 сертификата.
Технички капацитет
- доказује се достављањем фотокопија саобраћајних дозвола возила или извода са читача
саобраћајних дозвола (код коришћења по основу лизинга доставити и уговор о лизингу).
2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ испуњеност услова за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3.
и 4 дела 4.2.1. Конкурсне документације) з а подизвођачe, доказује се подношењем попуњеног,
потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА
ПОДИЗВОЂАЧА (Обаразац 6.) дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву
попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач, односно његово овлашћено лице.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
3. АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА испуњеност обавезних
услова предвиђених у делу 4.3.1. под редним бројевима 1 до 4 и додатних услова из дела 4.3.2.
под редним бројем 5. и 8. Конкурсне документације за сваког понуђача из члана групе, доказује
се подношењем попуњеног, потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (Образац 7.), дате
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву попуњава, потписује и печатом
оверава сваки понуђач из групе понуђача, односно његово овлашћено лице.
Испуњеност додатних услова предвиђених под редним бројем 6 и 7 дела 4.3.2. Конкурсне
документације, за учешће у поступку јавне набавке за понуђача из групе понуђача доказује се
заједно са осталим понуђачима достављањем:
11/42

Пословни капацитет
- Уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025:2006 - Општи захтеви за компетентност лабораторија за
испитивање и лабораторије за еталонирање, доказује се достављањем фотокопије важећег SRPS
ISO/IEC 17025:2006 сертификата.
Технички капацитет
- доказује се достављањем фотокопија саобраћајних дозвола возила или извода са читача
саобраћајних дозвола (код коришћења по основу лизинга доставити и уговор о лизингу).
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинале или оверене копије свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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 о додели
уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
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ОБРАЗАЦ 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредности услуге – ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД
ГОДИНУ ДАНА, редни број набавке ЈНМВ 53/13, испуњава све услове из чл. 75 и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-

-

-

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да н ије осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуде;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

Место: ____________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4 Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________________
(навести назив
подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности услуге – ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА
ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА, редни број набавке ЈНМВ 53/13, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
-

-

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да н ије осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуде;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОДИЗВОЂАЧА

Место:_____________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:
Достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.
Изјаву попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач, односно његово овлашћено лице.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у обавези је да за сваког подизвођача, односно
подизвођаче достави Образац 6. Образац фотокопирати у довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 7
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА ЗА СВАКОГ ОД
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4 Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________________ (навести нзив понуђача) у
поступку јавне набавке мале вредности услуге – ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД
ГОДИНУ ДАНА, редни број набавке ЈНМВ 53/13, испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да н ије осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуде;
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

Место: ____________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена
Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове док
додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном
броју примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
8.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
8.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико
понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место
начињене грешке парафира и овери печатом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце,
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији, тако да се при отварању
може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти или кутији
на адресу наручиоца Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара
Лазара број 1, са обавезном назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни написан текст:
„ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – Набавка услуге – ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ
ДАНА, редни број набавке ЈНМВ 53/13“, поштом или лично преко писарнице (канцеларија 13
приземље Старе зграде). На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број
телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на
полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт.
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, наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
26.12.2013. године до 10,00 часова.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је
неблаговремена.
Обавезна садржина понуде
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави:
•
попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из
чл. 75 и 76. Закона, за понуђача (Образац 5. који је саставни део конкурсне
документације);
•
попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из
чл. 75 Закона, за подизвођача (Образац 6. који је саставни део конкурсне
документације који достављају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем);
•
попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из
чл. 75 и 76. Закона, за сваког од понуђача из групе понуђача (Образац 7. који
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•
•
•

•
•

је саставни део конкурсне документације који достављају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду);
попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 9. који је
саставни део конкурсне документације);
попуњена, печатом оверена и потписана Табела понуде,
(Образац 10. који је саставни део конкурсне документације);
Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом
и потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора.
У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити
наведени сви подизвођачи (Модел уговора је саставни део конкурсне
докуменатције);
У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају
бити наведени у моделу уговора. (Модел уговора је саставни део конкурсне
докуменатције);
попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди
(Образац 13. која је саставни део конкурсне документације);
Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови
припремања понуде (Образац 12. могу да попуне понуђачи, која је саставни део
конкурсне документације).

8.3.
Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет
јавне набавке обликован по партијама:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
8.4.

Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.

8.5.

Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено,
означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде", "Допуна понуде" или
"Опозив понуде” у поступку јавне набавке – набавка услуге, ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА
ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА, редни број набавке ЈНМВ 53/13– НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и
име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини
коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
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8.6.
Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено
да учествује 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става
ове подтачке (став 5. члана 87. Закона).
8.7.

Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем/има.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке на начин предвиђен у делу 4.5. конкурсне документације.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе у поступку јавне
набавке, односно на извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
8.8.

Заједничка понуда:

Понуду може поднети 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.
Испуњеност услова за учешће у поступку се доказује на начин предвиђен у делу 4.5. конкурсне
документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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 издати рачун;
• рачуну на који ће бити извршено плаћање;
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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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.
8.9.
Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Услови плаћања и рок плаћања: минимални рок плаћања је 10 дана а максимални 40
дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра.
Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање
биће одбијена као неприхватљива.
Рок за извршење услуге: не може бити дужи од 10 радних дана рачунајући од дана
преузимања узорка.
Гарантни рок: /
Место испоруке Извештаја о испитавању доставити на адресу Наручиоца:
Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.1.
Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30
(тридесет) дана од дана отварања понуде.
8.10.

Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ – а, и мора бити фиксна. Понуђене
цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. Цену треба формирати тако да
обухвати све трошкове које понуђач има у предметној набавци.
Наведена цена треба да обухвата преузимање, транспорт узорака као и све друге
припадајуће трошкове који улазе у цену а које Наручилац није предвидео.
Плаћање ће се вршити на основу исправно сачињеног рачуна који издаје понуђач у
свему и на начин и условима утврђеним уговором.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона , односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
8.11. 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
у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном
језику:
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у
смислу члана 57. става 4. Закона.
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8.12. Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: /
8.13. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући
и њихове подизвођаче:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
8.14.

Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева, за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу јавних
набавки као и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или
појашњењима у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице ће упутити на следећу
адресу наручиоца:
Технолошки факултет Нови Сад, Булевар ц ара Лазара бр.1, Нови Сад, путем факса:
021/450-413 или на email: martinovic@tf.uns.ac.rs са обавезном напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге –
ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА, редни број набавке ЈНМВ 53/13.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од
заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице
дужно да учини.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
8.15

Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача, додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац процени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступ 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 понуда.
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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.
8.16. Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене:
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету, за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор.
Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза –
бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо
картоном, у вредности од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком трајања који је
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора.
8.17. Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају
спровођења преговарачког поступка: /.
8.18. Врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за
доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда:
Критеријум за доделу уговора за јавну набавку услуге – ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА
ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА, редни број набавке ЈНМВ 53/13 је најнижа понуђена цена.
8.19. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом:
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће се
доделити понуђачу који у својој понуди наведе краћи рок извршења услуге.
У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим
понуђеним роком извршења услуге, уговор ће се доделити понуђачу који у својој понуди наведе
дужи гарантни рок.
8.20. Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде наведе да
је поштовао 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:
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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. Изјава садржана у Обрасцима бр. 5 и бр. 7.
Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
8.21. Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, к ao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за коришћење патената, као и повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
8.22.

Обавештење о начину и року подношења 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 email:
martinovic@tf.uns.ac.rs, факс om на број: 021/450-413 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.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уз Захтев за заштиту права достави
доказ о уплати таксе у износу од 40.000,00 динара. Износ уплатити на рачун буџета Републике
Србије, број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50-016, сврха
уплате: Републичка административна такса за захтев за заштиту права број јавне набавке,
прималац уплате: Буџет Републике Србије
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без
обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или Одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
(пет) 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 захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним
набавкама, 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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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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
8.23.

Обавештење о року за закључење уговора:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. т ачка 5. Закона , пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само
једна понуда.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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OБРАЗАЦ 9
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од ________ за јавну набавку услуге
ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА, ЈНМВ 53/13
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и
назив банке
Одговорна особа
(потписник уговора)
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Особа за контакт

II ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):
1. самостално
2. са подизвођачем
3. као заједничку понуду
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу ( III табела
обрасца понуде) уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде (IV табела обрасца понуде), уколико понуду подноси група понуђача.
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III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача
Адреса
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и назив банке
Део предмета набавке коју ће извршити
подизвођач
Проценат укупне вредности набавке коју ће
извршити подизвођач
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Особа за контакт
2. Назив подизвођача
Адреса
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и назив банке
Део предмета набавке коју ће извршити
подизвођач
Проценат укупне вредности набавке коју ће
извршити подизвођач
Телефон
Телефакс
Особа за контакт
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем 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.
На месту у табели које је предвиђено за део предмета набавке коју ће извршити подизвођач потребно је
описати врсту добара, радова или услуга што се може учинити прецизним описивањем или навођењем
позиција у оквиру спецификације које ће понуђач поверити подизвођачу.
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IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1. Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и назив банке
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Особа за контакт
2. Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и назив банке
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Особа за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику заједничке понуде“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико заједничка понуда обухвата већи број понуђача
од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.
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V ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА
Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је_____________________динара.
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Услови плаћања и рок плаћања: минимални рок плаћања је 10 дана а максимални 40
дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за извршену услугу.
Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање
биће одбијена као неприхватљива.
Рок за извршење услуге: не може бити дужи од 10 радних дана рачунајући од дана
преузимања узорка
Рок за испоруку Извештаја о испитивању преузетих узорака је ________________
радних дана рачунајући од дана потписивања уговора. (најдуже 10 радних дана).
Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од
30 дана).
Место испоруке Извештаја о испитивању је: Универзитет у Новом Саду, Технолошки
факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.1.
Све анализе наведене под редним бројевима од 1 до 22, као и прве три анализе под
редним бројем 23 су акредитоване.
Место и датум
__________________
М.П.

Понуђач
_______________________________
Потпис и печат овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери
печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
Образац понуде потписују, 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 уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви
понуђачи из групе понуђача .
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ОБРАЗАЦ 10.

ТАБЕЛА ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ЈНМВ 53/13
Red.
br.

Proizvod za analizu

Vrsta analize

Kol.

Jed.
mere

Akreditova
na metoda
(DA / NE)

Јеdiničnа
cеnа bеz
PDV-а

Јеdiničnа
cеnа sа
PDV-оm

Ukupnа
cеnа bеz
PDV-а

Iznоs PDV-а
nа ukupnu
cеnu

Ukupnа cеnа
sа PDV-оm

Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda

1

2

3

Alkoholna pića: rakije od voća, rakije od grožđa,
rakije od šumskih plodova, rakije od žitarica,
rakije od ostalih poljoprivrednih sirovina,
specijalne rakije, žestoka alkoholna pića, likeri,
voćna vina, niskoalkoholna pića, destilati od voća,
grožđa i šumskih plodova, mešane rakije od
grožđa i voća

Belančevinasti proizvodi i mešavine
belančevinastih proizvoda: belančevinasti
proizvodi biljnog porekla, belančevinasti
proizvodi od uljarica (soje), strukturne
belančevine, hidrolizati biljnih belančevina,
belančevinasti proizvodi od žita, mešavine
belančevinastih proizvoda

Bombonski proizvodi: tvrde bombone, svilene
bombone, draže bombone, karamele, mle čne
karamele, plastično-elastične karamele, žele
proizvodi, gumene bombone, ratluk, fondan
proizvodi, likerne bombone, komprimati, penasti
proizvodi, halva, marcipan proizvodi, persipan
proizvodi, nugat proizvodi, grilaž proizvodi, guma
za žvakanje, mešavina bombonskih proizvoda,
bombonska masa

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Fe, Zn, Sn, Cu)

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, Hg, As)

1

komad

Sadržaj genetičke
modifikovanosti (GMO)
u proizvodima od soje

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, As)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida kod bombona
sa voćnim punjenjem

1

komad

Sadržaj mikotoksina
kod draže bombona sa
jezgrom lešnika, kafe,
cerealija

1

komad
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Proizvod za analizu

4

Etil alkohol, fermentisan

5

Fini pekarski proizvodi, žita za doručak i snek
proizvodi: keks, slani keks, kreker, slani kreker,
čajno pecivo, slano čajno pecivo, medeno testo,
medenjak, trajni slatki kolač, biskvitno testo,
biskvit, masni biskvit, vafel list, masa za punjenje
vafel proizvoda, vafel proizvod, slani vafel
proizvod, slana peciva, mešavina finih pekarskih
proizvoda, poslastičarski proizvodi - kolači, ostali
poslastičarski proizvodi, testa za proizvodnju
poslastičarskih proizvoda, punjeni poslastičarski
proizvodi, mešavina poslastičarskih proizvoda,
žita za doručak, korn fleks, instant pahuljice,
mekinje i srodni proizvodi, musli, deserti na bazi
žita, čips, čips proizvodi, peleta, proizvodi na bazi
peleta, slatki flips, slani flips, ekspandirani
proizvodi, prženi i suvopečeni plodovi, semenke i
srodni proizvodi, mešavina snek proizvoda

6

7

Sirovine za proizvodnju hrane za životinje:
mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije
skroba, proizvodi industrije alkohola i vrenja,
proizvodi industrije ulja, sušeni biljni proizvodi,
ostali biljni proizvodi
Jestiva biljna ulja i masti, margarin i drugi masni
namazi, majonez i srodni proizvodi (jestiva biljna
ulja i masti i srodni proizvodi, margarin i drugi
masni namazi), maslinovo ulje, jestivo i ulje
komine masline, festivo (devičansko (virgino)
maslinovo ulje, rafinisano maslinovo ulje,
maslinovo ulje, rafinisano ulje komine masline,
ulje komine masline), sirovo ulje (ulje suncokreta sirovo, ulje uljane repice - sirovo, devičansko
maslinovo ulje lampate, ulje komine masline sirovo)

Vrsta analize

Kol.

Jed.
mere

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Fe, Zn, Sn, Cu)

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, Hg, As)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj mikotoksina

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

1

komad

1

komad

Sadržaj mikotoksina

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cu, Fe, As, Ni )

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, Hg, As, Cu)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, Hg, As, Sb, Se,
Mo)
Sadržaj organohlornih
pesticida

Akreditova
na metoda
(DA / NE)

Јеdiničnа
cеnа bеz
PDV-а

Јеdiničnа
cеnа sа
PDV-оm

Ukupnа
cеnа bеz
PDV-а

Iznоs PDV-а
nа ukupnu
cеnu

Ukupnа cеnа
sа PDV-оm
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8

9

10

11

12

Proizvod za analizu
Kakao-proizvodi, čokoladni proizvodi, proizvodi
slični čokoladi i krem-proizvodi: kakao maslac,
kakao prah (kakao), čokolada, đanduja, bela
čokolada, punjena čokolada, čokolada "a la taza",
čokoladni deserti i praline, proizvodi slični
čokoladnim, kakao preliv, proizvodi slični
punjenoj čokoladi, proizvodi slični čokoladnim
desertima i pralinama, mešavina čokoladnih
deserata, mešavina proizvoda sličnih čokoladnim
desertima, kakao krem proizvod, lešnik, badem,
kikiriki, rogač ili sličan krem proizvod, krem
proizvod sa dodacima, punjeni krem proizvod,
krem deserti i krem praline, mešavina krem
proizvoda, krem proizvodi
Osvežavajuća bezalkoholna pića: osvežavajuća
bezalkoholna pića, osvežavajuća bezalkoholna
pića sa voćnim sokom, bazne sirovine za
proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića,
sirupi za osvežavajuća bezalkoholna pića,
praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića,
tablete za osvežavajuća bezalkoholna pića,
energetska pića, osvežavajuća bezalkoholna pića
sa mineralnim solima
Pečurke (jestive) i proizvodi od pečurki: pečurke
gajene, pečurke samonikle, sterilizovane pečurke,
pasterizovane pečurke, pečurke u salamuri
(konzervisane kuhinjskom solju), fermentisane
pečurke, pečurke u ulju, pečurke u umaku, sušene
pečurke, ostali proizvodi (mlevene pečurke,
smrznute pečurke, koncentrat od pečurki,
pečurke u prahu, ekstrakt pečurke
Pekarski kvasac: kvasno mleko, svež pekarski
kvasac, suv pekarski kvasac, suv pekarski instant
kvasac
Prašak za pecivo i prašak za puding

Vrsta analize

Kol.

Jed.
mere

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, As, Cu)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj mikotoksina

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, As)

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj metala (Pb, Cd,
Hg, As, Zn, Sn, Fe)

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

Sadržaj metala (Pb, Cd,
Hg, As)
Sadržaj organohlornih
pesticida
Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj teških metala
(Pb, As)
Sadržaj organohlornih
pesticida
Sadržaj teških metala
(Pb, Hg, As)

Akreditova
na metoda
(DA / NE)

Јеdiničnа
cеnа bеz
PDV-а

Јеdiničnа
cеnа sа
PDV-оm

Ukupnа
cеnа bеz
PDV-а

Iznоs PDV-а
nа ukupnu
cеnu

Ukupnа cеnа
sа PDV-оm
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13

Proizvodi od voća i povrća: smrznuto voće,
smrznuta kaša od voća, pasterizovano voće,
pasterizovana kaša od voća, matični voćni sok,
voćni sirup, kompot, voćna salata, slatko, džem,
marmelada, pekmez, voćni žele, voćni sir,
kandirano voće, sušeno voće, sušene šljive,
sušene smokve, sušeno grožđe, mešani proizvodi
od voća i povrća, nisko kalorični proizvodi od
voća, citrus baze, masline, konzervisane,
smrznuto povrće, sterilisani grašak, sterilisana
boranija, sterilisani đuveč, sterilisana mrkva,
sterilisano povrće (ostalo), pasterisano povrće,
ajvar, marinirano povrće, biološki konzervisano
povrće, sok od povrća, koncentrisani sok od
povrća, sušeno povrće, mlevena začinska paprika,
ekstrakt paprike, umak od povrća, kečap i srodni
proizvodi, pire u pahuljicama, krompir pire, čips i
ostali proizvodi od povrća, pektinski preparati,
ostali proizvodi od voća i povrća

14

15

16

Senf

Sirće: vinsko sirće, voćno sirće, mešano voćno
sirće, alkoholno sirće, aromatizovano sirće, sirće
od surutke, sirće od sladovine, sirćetna kiselina
prehrambenog kvaliteta

Supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi:
supe, sosovi, dodaci jelima, zaprške i smeše za
prehrambene proizvode

Vrsta analize

Kol.

Jed.
mere

ispitivanje metala - 1
metal

1

komad

Sadržaj metala (Pb, Cd,
Hg, As, Cu, Zn, Sn, Fe)

1

komad

Sadržaj metala (Pb, Cd,
Hg, As, Cu)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj metala (Pb, Cd,
Hg, As, Cu)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, As, Cu, Zn, Sn,
Fe)

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, As, Hg, Cd, Cu)

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, Hg, As)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj mikotoksina

1

komad

Akreditova
na metoda
(DA / NE)

Јеdiničnа
cеnа bеz
PDV-а

Јеdiničnа
cеnа sа
PDV-оm

Ukupnа
cеnа bеz
PDV-а

Iznоs PDV-а
nа ukupnu
cеnu

Ukupnа cеnа
sа PDV-оm
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17

18

19

Proizvod za analizu
Uljano seme: seme soje za industrijsku preradu,
seme uljane repice sa visokim sadržajem eruka
kiseline za industrijsku preradu, seme uljane
repice sa niskim sadržajem eruka kiseline za
industrijsku preradu, seme suncokreta za
industrijsku preradu, seme lana za proizvodnju
ulja
Vino: stono vino, stono vino sa geografskim
poreklom, kvalitetno vino sa geografskim
poreklom, vrhunsko (čuveno) vino sa
geografskim poreklom, prirodno penušavo vino,
prirodno polu penušavo vino, biser - gazirano
vino, prirodno slatko vino, likersko vino, šeri vino,
mistela, aromatizovano vino, vino za destilaciju,
proizvodi na bazi vina, šira
Voće i povrće: jabuke (malus domestika borkh m.
silvestris l.), kruške (pirus communis l.), dunje
(cydonia oblonga mill.), breskve (prunus persica l,
persica vulgaris), kajsije (prunus armeniaca l.sin.,
armeniaca vulgaris), šljive (prunus domestica l.),
trešnje (prunus avium l.), višnje i marele (prunus
cerasus l. i prunus avium l.), jagode (fragaria
ananasa, f. grandiflora), maline (rubus idaeus l.),
kupine (rubus fructicosus l.), ribizle (ribes album,
r. rubrum i r. nigrum), ogrozd (ribes grossularia l.),
borovnice (vaccinium murtillus), stono grožđe
(vitis vinifera l.), orah u ljusci (juglans regia l.),
jezgro oraha (juglans regia l.), kesten (castanea
sativa mill.), lešnik u ljusci (corylus avellana l.,
corylus maxima mill.) i njegovi hibridi, jezgro
lešnika (corylus avellana l., corylus maxima mill.),
badem u ljusci (amygdalus communis l.), jezgro
badema (amygdalus communis), sirovi kikiriki u
ljusci (arachis hypogaea), jezgro kikirikija (arachis
hypogaea), pistać u ljusci (pistacia vera), smokva
(ficus carica l.), agrumi, banane (musa sapientum),
urme (datulje) (phoenix dactylifera l.), paradajz
(solanum lycopersicum foss.sin., lycopersicum
esculentum mill.), plavi patlidžan (solanum
melongena), paprika (capsicum annum l.),

Vrsta analize

Kol.

Jed.
mere

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj metala (Pb, As,
Hg, Cu)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj metala (Pb, Cd,
Zn, As, Cu, Sn, Fe)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj teških metala
(Pb, Cd, Hg, As)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Akreditova
na metoda
(DA / NE)

Јеdiničnа
cеnа bеz
PDV-а

Јеdiničnа
cеnа sа
PDV-оm

Ukupnа
cеnа bеz
PDV-а

Iznоs PDV-а
nа ukupnu
cеnu

Ukupnа cеnа
sа PDV-оm
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lubenica (citrullus aedulis pang.), dinja (cucumis
melo l.), krastavci (cucumis sativus l.), tikvice
(cucurbita pepo l.), bundeve i tikve (cucurbita sp.),
mladi krompir (solanum tuberosum l.), krompir
(solanum tuberosum), kupus (brassica oleracea
var. capitata l.), karfiol (brassica oleracea var.
botrytis l.), kelj (brassica oleracea var. sabauda),
kelj pupčar (brassica oleracea var. gemmifera),
keleraba (brassica oleracea var. gongylodes),
kineski kupus (brassica pekinensis, rupr.), mrkva šargarepa (daucus carota l.), cvekla (beta vulgaris
subsp. rubra l.), rotkva (raphanus sativus l. var.
maior), rotkvice (raphanus sativus var. radicola l.),
broskva - podzemna keleraba (brassica napus var.
napobrassica), blitva (beta vulgaris subsp.cicla f.
hortensis i f. macropleura), spanać (spinacea
oleracea), glavičasta salata (lactuca sativa l.),
endivija (cichorium endivia l.), radič (cichorium
intybus var. foliosum hegi), mladi luk, crni (allium
cepa l.) i beli (allium sativum l.), crni luk (allium
cepa l.), beli luk (allium sativum l.), praziluk (allium
porrum l.), celer (apium graveolens l.), peršun
(petroselinum hortense hoffm.), paštrnak paškanat (pastinaca sativa l.), ren (armoracia
lapathifolija gilb., sin. cochlearia armoracea l.),
špargla (asparagus officinalis l.), boranija
(phaseolus vulgaris l.), mladi grašak (pisum
sativum l.), grašak u zrnu (pisum sativum), sočivo
(lens esculenta l.), pasulj (phaseolus vulgaris l.),
seme maka (papaver somniferum), seme sezama
(sesamum indicum), semenke bundeve
(cucurbita pepo), plod rogača (ceratonia siliqua),
ostalo kontinentalno voće, ostalo povrće, ostalo
južno voće

20

Voćni sokovi, nektari i koncentrati: voćni sok,
koncentrisani voćni sok, voćni nektar, voćni sok u
prahu

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj metala (Pb, Cd,
As, Cu, Zn, Sn, Fe)

1

komad

Sadržaj metala (Pb, As,
Cd, Cu, Zn)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad
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21

Začini, ekstrakti začina i mešavine začina: anis
(pimpinella anisum l), biber beli (piper ingrum l),
biber crini (piper nigrum l), bosiljak (ocimum
basilicum l), celer (apium graveolens l), cimet
(cinnamomum, zeulancum blume i aromaticum
c.g.ness), čili (capsicum frutescens l), čubar
(satureia hortensis l), despik (lavandula spica l),
đumbir (zingiber officinale roscoe), estragon
(artemisia dracunculus l), čirot (acorus calamis l),
isiot (curcuma zedoariae rosc.), karanfilić (eugenia
carouophullus c.sprengel), kim (carum carvi l),
koriander (coriandrum sativum l), kardamom
(elettaria cardamomum l. maton l. maton var.
miniscula burkill), žalfija (kadulja) (salvia officinalis
l), klekove bobe (juniperus kommunis l), kurkuma
(curcuma longa l), kumin (cuminum cuminum l),
lovor (laurus nobilis l), luk beli u prahu (allium
sativum l), luk crni u prahu (allium cepa l),
majoran (majorana hortensis moench
sun.origanum majoran l), mirođija (anethum
graveolens l), morač (foeniculum vulgare
p.miller), muskatni orah (muristica fragrans
houttuun), muskatni orah papuanski (muristica
argentea l), muskatni cvet (muristica, fragrans i
argentea), nana (mentha piperita l), pelin,
pimenta (pimenta officinalis berg), peršun
(petroselinum crispum p.miller, numan
ex.a.w.hill), ruzmarin (rosmarinus officinalis l),
rogač - triplat (trigonella foenum graceum l),
selen (levisticum officinale koch), slačica bela
(sinapis alba l), slačica crna (brassica nigra l.,w.d.j.
koch), šafran (procus sativus l), šafranika
(carthamus tinctorius l), majčina dušica (timijan)
(thymus vulgaris l), vanila (vanillia, fragrans i
planifolia), origano (origanum vulgare l), anis
zvezdasti (illicym verum j. d. hooker), ekstrakti
začina, mešavine začina, ostali začini

22

Arome

Vrsta analize

Kol.

Jed.
mere

Sadržaj teških metala
(Pb, As)

1

komad

Sadržaj organohlornih
pesticida

1

komad

Sadržaj mikotoksina

1

komad

Sadržaj metala - 1 metal

1

komad

Sadržaj metala (As, Pb,
Cd, Hg)

1

komad

Akreditova
na metoda
(DA / NE)

Јеdiničnа
cеnа bеz
PDV-а

Јеdiničnа
cеnа sа
PDV-оm

Ukupnа
cеnа bеz
PDV-а

Iznоs PDV-а
nа ukupnu
cеnu

Ukupnа cеnа
sа PDV-оm
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Red.
br.

23

Proizvod za analizu

Ostalo (može se primeniti i na predhodno
nabrojane grupe proizvoda)

Vrsta analize

Kol.

Jed.
mere

Sadržaj metala - 1 metal
Sadržaj pesticida prema
pravilniku
Sadržaj pesticida (1
grupa)
Sadržaj pesticida (1
grupa) + PCB
Organofosforni
pesticidi, triazini,
piretrini, karbamati
Sadržaj policikličnih
aromatičnih
ugljovodonika (PAH)
Benzo-(a)piren
Sadržaj polihlorovanih
bifenila (PCB)
Suma dioksina
Sadržaj vitamina
Sadržaj minerala
Sadržaj hidrosolubilnih
vitamina (B1, B2, B6, C)

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1
1
1

komad
komad
komad

1

komad

1

komad

1

komad

1
1
1
1

komad
komad
komad
komad

1

komad

1

komad

1

komad

Sadržaj liposolubilnih
vitamina (A, D2, D3, E)
Sadržaj katjona (NH4+,
Na+, K+, Ca2+, Mg2+)
Sastav aminokiselina
Aktivnost ureaze
Sadržaj kofeina
Sadržaj kinina
Sadržaj ortofosforne
kiseline
Sadržaj (npr. Na, K, Ca,
Mg, P, Fe, Zn, Cu, Mn,
Cl)
Sadržaj trans-masnih
kiselina + sastav
masnih kiselina

Akreditova
na metoda
(DA / NE)

Јеdiničnа
cеnа bеz
PDV-а

Јеdiničnа
cеnа sа
PDV-оm

Ukupnа
cеnа bеz
PDV-а

Iznоs PDV-а
nа ukupnu
cеnu

Ukupnа cеnа
sа PDV-оm
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Red.
br.

Proizvod za analizu

23

Ostalo (može se primeniti i na predhodno
nabrojane grupe proizvoda)

24

Pripremljeni ekstrakti različitih ambalažnih
materijala

25

Etarska ulja, suvi, tečni i superkritični ekstrakti

Vrsta analize

Kol.

Jed.
mere

Akreditova
na metoda
(DA / NE)

Јеdiničnа
cеnа bеz
PDV-а

Јеdiničnа
cеnа sа
PDV-оm

Ukupnа
cеnа bеz
PDV-а

Iznоs PDV-а
nа ukupnu
cеnu

Ukupnа cеnа
sа PDV-оm

Ispitivanja genetičke
modifikovanosti (GMO)
u proizvodima koji
sadrže kukuruzno
brašno, u proizvodima
1
komad
koji sadrže pirinčano
brašno, u proizvodima
koji sadrže sojino
brašno
Sadržaj GMO - ostalo
1
komad
Sadržaj sulfonamida
1
komad
Sadržaj antibiotika
1
komad
Sadržaj patulina
1
komad
Laboratorija za ambalažu i pakovanje
Sadržaj As, Zn, Cr, Co,
Cd, Pb, Mo, Hg, Se, Ba,
1
komad
Sn
Laboratorija za farmaceutsko inženjerstvo
Sadržaj glukoze,
1
komad
fruktoze i laktoze
Analiza sastva etarskih
ulja GC/MS i GC/FID
metodom (sadržaj
1
komad
organskih komponenti
u etarskim uljima)
Skrining i kvantitativno
određivanje Na, K, Ca,
1
komad
Zn, Fe, Se itd., ICP/MS
Određivanje
1
komad
liposolubilnih vitamina
Određivanje
hidrosolubilnih
1
komad
vitamina
Kvalitativna i
kvantitativna analiza
1
komad
masnih kiselina
УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а):
Износ ПДВ- а на укупну цену (20%):
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом):
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НАПОМЕНА: Све анализе наведене под редним бројевима од 1 до 22, као и прве три анализе под редним бројем 23 морају бити
акредитоване, док остале анализе не морају бити акредитоване.
Упутство како да се попуни табела: Табела се попуњава према следећем упутству. У колону 6 уписује цену услуге без ПДВ-а, у колону 7 се уписује износ ПДВ-а на цену,
у колону 8 понуђач уписује цену услуге са ПДВ-ом. У ред: Укупна цена без ПДВ-а, понуђач уписује збир колоне6. У ред: Износ ПДВ-а, понуђач уписује збир колоне 7. У
ред: Укупна цена са ПДВ-ом , понуђач уписује збир колоне 8.

Место и датум
____________________

Понуђач
М. П.

_________________________
потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац табеле Понуде, овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац табеле потписују, 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 уз приложено овлашћење које потписују и
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача .

37/42

11. МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ УСЛУГЕ
ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА
Напомена: Наручилац наводи да је понуђач у обавези да попуни, потпише и овери печатом
модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У случају подношења
понуде са учешћем подизвођача, Модел уговора потписује и оверава печатом понуђач а у случају
подношења заједничке понуде, онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати
уговор, а све према споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке и који достављају у оквиру понуде.
У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви
чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са подизвођачем)
закључен дана*_______2013. године (*попуњава Наручилац приликом закључења уговора), у
Новом Саду, између:
Уговорне стране:
1. Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, ул. Булевар цара Лазара
бр.1, Нови Сад, ПИБ 100721916, матични број 8055203 , кога заступа в. д декана, проф. др
Золтан Заварго, у даљем тексту Наручилац
2. Понуђач ________________________________ са седиштем у __________________, улица
_________________________________, број _________ , ПИБ _______________, матични број
_______________, рачун број _________________________________, код пословне банке
______________________________, кога заступа __________________________________,

Са заједничким понуђачем/понуђачима
Са подизвођачем/подизвођачима
у даљем тексту Извршилац.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), и
других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне
набавке мале вредности, редни број набавке ЈНМВ 53/13 чији је предмет набавка услуге,
ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ на период од годину дана
и
- да је Извршилац доставио Понуду број: ________________ од ________________ 2013. године са
Спецификацијом и табелом понуде које се налазе у прилогу Уговора и чине саставни део
Уговора (у даљем тексту Понуда).
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Члан 1.
Предмет Уговора је набавка услуга, ПОДУГОВОРЕНИХ АНАЛИЗА на период од годину
дана (у даљем тексту Услуге) у складу са понудом Извршиоца, а пoд услoвимa и нa нaчин
прeдвиђeн у овом Уговору.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да укупна вредност услуга из члана 1. Уговора износи
____________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом (20%).
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог члана,
уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да:
1. Преузме узорке на којима треба обавити испитивања, заједно са пропратним захтевом у
коме су прецизирана потребна испитивања, у Техничкој служби Наручиоца
2. Исптивање преуетих узорака обави у складу са Понудом број од __________________
године, у погледу захтева за примену стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006
3. Извештај о испитивању преузетих узорака достави Наручиоцу у три примерка

Члан 4.
Наручилац се обавезује да:
1. Путем писаног захтева прецизира жељена испитивања у лабораторији Извршиоца
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац изврши плаћање за извршене услуге
Извршиоцу у року од ______ (__________) дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна
заизвршену услугу, налогом за плаћање у корист пословног рачуна Испоручиоца
Уговорена цена услуга је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене елемената
на основу којих је одређена.
Члан 6.
Овај уговор се закључује на одређено време и важи до реализације укупне уговорене
вредности из члана 2. овог уговора, а најкасније до 31.12.2014. године.
Члан 7.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.
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Члан 8.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 9.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих 4 (четири) примерка
задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Извршилац.
НАРУЧИЛАЦ
Технолошки факултет Нови Сад
_______________________________
проф. др Золтан Заварго, в.д. декана

ИЗВРШИЛАЦ
_______________________________
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ОБРАЗАЦ 12
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку услуге, ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА,
редни број ЈНМВ 53/13
ПОНУЂАЧ: ____________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Врста трошка

Вредност

Укупан износ трошкова припремања
понуде
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П.
Напомена: Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме 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.
Достављање овог обрасца није неопходно.
У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери
печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да
се определи да Образац потписују, 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 уз
приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 13
За јавну набавку услуге
ПОДУГОВОРЕНЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА
редни број ЈНМВ 53/13
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласника РС“, број 124/2012) понуђач
_______________________________________ из ________________________ даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

М. П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна
за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране
учешћа у поступку јавне набавке, ако утврди да је понуђач односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренција представља негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери
печатом.
Уколико понуђачи подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве
мора бити попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица сваког подизвођача,
односно сваког понуђача из групе понуђача. Изјаву копирати у довољном броју примеракa.
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