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На пснпву шлана 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12 и 
14/15), у даљем тексту: Закпн п јавним набавкама и шлана 6. Правилника п пбавезним 
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва („Службени гласник РС”, брпј 29/13 и 104/13), Пдлуке п ппкретаоу 
ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 020-1536 пд 08.07.2015. гпдине и Рещеоа п 
пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 020-1536/1 
пд 08.07.2015. гпдине, Кпмисија за спрпвпђеое ппступка јавне набавке мале вреднпсти 
припремила је: 
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у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуга  
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1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 

 
1.1. Назив, адреса и интернет страница нарушипца 
Универзитет у Нпвпм Саду, Teхнплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад 
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs  
 
1.2. Нарушилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм и 
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 
  
1.3. Предмет јавне набавке су услуге – Сервис апарата за дпбијаое ултра шисте впде - Simplicity 
Milipore. 
 
1.4. Нарушилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти ради закљушеоа Угпвпра п 
јавнпј набавци.  
 
1.5. Кпнтакт 

Универзитет у Нпвпм Саду,  
Технплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад;  
Служба за ппщте и правне ппслпве,  
факс: 021/450-413,  
email: martinovic@tf.uns.ac.rs  

 

 

 

2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Ппис предмета набавке:  
Предмет јавне набавке су услуге - Сервис апарата за дпбијаое ултра шисте впде - Simplicity 
Milipore. 
 
Назив и пзнака из ппштег  речника набавке:  
50000000 - услуге пдржаваоа и ппправки. 
 
Ппис партије укпликп је јавна набавка пбликпвана пп партијама, назив и пзнака из ппштег 
речника набаваке:  
 
Пва јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tf.uns.ac.rs/
mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs


Конкурсна документација 

страна 4 од 28 

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти услуга 
Сервис апарата за дпбијаое ултра чисте впде - Simplicity Milipore   

(редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15) 
 

Нaзив: Aпaрaт зa дoбиjaоe ултрa чистe вoдe 

Tип и мoдeл: Millipore Simplicity UV 

Прoизвoђaч: Millipore, Francuska 

Гoдинa прoизвoдоe: 2009. Сeриjски брoj: F9SN69999E 

Гoдинa нaбaвкe: 2011. 

Дaтум приjeмa: 24.01.2011. Дaтум пуштaоa у рaд: 24.01.2011. 

Лoкaциja oпрeмe, 
oдeљeоe: 

II спрaт пeтрoхeмиja, 
Oдeљeоe зa кoнтaминeнтe у хрaни 

Прoстoриja 
бр. 

2 

Oблaст примeнe: 

Ултрa шистa вoдa мoжe бити кoрищћeнa зa припрeму пуфeрa, 
рaствoрa зa титрaциjу, спeктрoфoтoмeтриjу, aтoмску aпсoрпциjoну 
или eмисиoну спeктрoскoпиjу, гaсну и тeшну хрoмaтoгрaфиjу, 
кaпилaрну eлeктрoфoрeзу, EЛИСA тeст, итд.  

Teхничкe 
кaрaктeристикe: 

Прoтoк вoдe дo 0.5 l/min. Зaпрeминa тaнкa зa вoду je 2l. SimpliPak 
кeртрич-1 служи зa прeшищћaвaоe дejoнизoвaнe вoдe дo ултрaшистe 
вoдe мaксимaлнe oтпoрнoсти дo 18.2 MΩ cm. Филтeр 0,22 µm служи 
зa уклaоaоe шeстицa и микрooргaнизaмa из ултрaшистe вoдe. 
Квaлитeт прoизвeдeнe вoдe: укупнa oргaнскa мaтeриja <5 ppb и 
мaксимaлнa oтпoрнoст дo 18.2 MΩ cm. 

Пoтрeбни 
aмбиjeнтaлни услoви 
тoкoм рaдa: 

Teмпeрaтурни oпсeг: 
5-40 oC 

Пoтрeбни 
aмбиjeнтaлни 
услoви вaн рaдa: 

Teмпeрaтурни oпсeг: 
5-40 oC 

OСTAЛA ЗAПAЖAОA И ПOДAЦИ ФOTOГРAФИJA 

Teмпeрaтурa улaзнe вoдe мoрa бити у рaспoну  
5-35 oC.  
Зaмeнa кeртричa je нeoпхoднa кaдa сe нa 
„display-u” пojaви црвeнa лaмпицa кao oзнaкa 
сaмoг aпaрaтa, или сe нe дoбиja ултрa шистa вoдa 
дeфинисaнe прoвoдљивoсти. 
Зaмeнa 0,45µm филтeрa врщи сe сa зaмeнoм 
кeртричa или кaдa прoтoк вoдe oпaднe. 

 

 
Сервис апарата за дпбијаое ултра шисте впде - Simplicity Milipore ппдразумева: 
- замену кетрича (SimpliPak kertridž, Millipore, вeлишинa пoрa: 0,05 µm „или пдгпварајућe") и  
- замену филтера (MILLIPACK 20 Millipore filter; 0,22 µm прeшникa пoрa, прeшник фoлтeрa 8,4 cm 
„или пдгпварајућe"). 
Местп врщеоа услуге: адреса Нарушипца. Рпк за изврщеое услуге: не мпже бити дужи пд 30 
дана пд дана закљушеоа угпвпра. Гарантни рпк за изврщене услуге и уграђене резервне 
делпве не мпже бити краћи пд 12 месеци пд дана изврщене услуге пднпснп дана уградое 
резервнпг дела.  
Наппмена: Ппнуда мпра да пбухвата све услуге из Спецификацијe. Све услуге мпрају у 
пптпунпсти да пдгпварају захтевима наведеним у Кпнкурснпј дпкументацији. У цену су 
урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј набавци 
(резервни делпви, сав пптребан материјал, рад, трпщкпви изласка сервисера и др.). 
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4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП 
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
4.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш акп испуоава пбавезне услпве 

из шлана 75. ЗЈН. Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати: 
1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре;  

3) да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда;  

4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.  
 

4.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКПНА 
П ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 
 Нарушилац у предметнпм ппступку јавне набавке не захтева дпдатне услпве за ушещће.  

 
 4.3. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ 
 

Ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) пвпг 
закпна: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре;  

3) да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда;  

4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.  

 
4.4. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ППНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. 

таш. 1) дп 4) пвпг закпна:  
1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре;  

3) да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда;  

4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.  
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4.5. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама, испуоенпст пбавезних 

услпва из шлана 75. Закпна п јавним набавкама, наведених у кпнкурснпј дпкументацији, 
дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм ппнуђач ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм 
пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и 
кпнкурснпм дпкументацијпм. Саставни деп кпнкурсне дпкументације је Пбразац наведене 
изјаве, кпји ппнуђаш треба да пппуни, пптпище и пвери пешатпм. 

 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. 

Закпна п јавним набавкама, наведених у кпнкурснпј дпкументацији, дпказује се дпстављаоем 
Изјаве кпјпм ппнуђач ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да 
испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм, за 
свакпг ппнуђача из групе ппнуђача. У пвпм слушају пбразац наведене Изјаве треба умнпжити у 
дпвпљнпм брпју примерака.  

 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем испуоенпст пбавезних услпва из 

шлана 75. Закпна п јавним набавкама, наведених у кпнкурснпј дпкументацији, дпказује се 
дпстављаоем Изјаве кпјпм ппнуђач и ппдизвпђач ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм 
пдгпвпрнпшћу пптврђују да ппдизвпђач испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним 
набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм. Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша, 
пбразац наведене Изјаве треба умнпжити у дпвпљнпм брпју примерака.  

 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша 

ради утврђиваоа испуоенпсти услпва. 
 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша шија је 

ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или 
ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 

 
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд 

дана упућиваоа захтева за дпстављаое дпкументације, не дпстави на увид пригинал или 
пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

 
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 

надлежних пргана. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у 

вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци 
и да је дпкументује на прпписан нашин. 
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5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду (у даљем тексту: упутствп) садржи следеће 

ппдатке п захтевима нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се 
спрпвпди ппступак јавне набавке. 
 

5.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ 
 

Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм  језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде 
кпји се пднпси на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију и на енглескпм 
језику. Укпликп Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утврди да би тај деп требалп да буде 
преведен на српски језик, пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изврщи превпд тпг дела 
ппнуде. Превпд мпра бити пверен пд стране судскпг тумаша. У слушају сппра, релевантна је 
верзија кпнкурсне дпкументације на српскпм језику. 
 
 5.2. ППСЕБНИ ЗАХТЕВИ  
 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
 Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из Кпнкурсне 
дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана 
непбрисивим мастилпм, пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се 
приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 

Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су 
саставни деп Кпнкурсне дпкументације. 

Ппжељнп је да сви дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппвезани тракпм – спиралпм. 
  
Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: 
 

Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији 
на адресу нарушипца Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара 
Лазара, брпј 1, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте кпјпј је на предопј страни написан 
текст: „Ппнуда – не птварати – Набавка услуга – Сервис апарата за дпбијаое ултра шисте впде - 
Simplicity Milipore, редни брпј ЈНМВ 28/15“, ппщтпм или лишнп прекп писарнице (канцеларија 
бр. 13 Стара зграда). На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј 
телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на 
пплеђини кпверте је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и 
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за 
кпнтакт. 
 

Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са ппзивпм и кпнкурснпм 
дпкументацијпм.  

 
Ппнуда се сашиоава на српскпм језику, а цена се изражава у динарима, и иста мпра 

бити фиксна тј. не мпже се меоати. 
 
Ппнуда се саставља такп щтп Ппнуђаш уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне 

пбрасце кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације, кпји мпрају бити пптписани и пверени 

пешатпм пвлащћенпг лица. 
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Измена билп кпг пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним пбрасцима ће бити 
пдбијене. 

 
Кпд сашиоаваоа ппнуда, Ппнуђаши се мпрају придржавати упутстава и захтева из 

кпнкурсне дпкументације. 
 
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  

Рпк за ппднпщеое ппнуда је 22. јул 2015. гпдине дп 10,00 часпва. 

Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 22. јула 
2015. гпдине дп 10,00 шаспва. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је 
нерадни или дан државнпг празника, кап ппследои дан рпка за ппднпщеое ппнуда сматраће 
се први наредни радни дан, дп 10,00 шаспва. 

Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити ппнуђашу. 

Местп, време и начин птвараоа ппнуда:  

Јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана 22. јула 2015. гпдине са ппшеткпм у 13,00 
шаспва у прпстпријама Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1 у Сали за 
седнице Факултета. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан 
државнпг празника, птвараое ппнуда ће се пбавити, први наредни радни дан, са ппшеткпм у 
13,00 шаспва. 

Сви пбрасци у Кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити пппуоени, пверени и пптписани 
пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, 
пбрасце пппуоава, пверава и пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша -  шлана групе кпји ће бити 
нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред 
нарушипцем. Акп ппнуђаш ушествује са ппдизвпђашем, пбрасце пппуоава, пверава и пптписује 
пвлащћенп лице ппнуђаша. 

Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји су тражени у кпнкурснпј дпкументацији и 
накнаднп ппслатим дпдатним инфпрмацијама и пбјащоеоима или изменама и дппунама. 

Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни 
кпнкурсну дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу 
јавних набавки и на свпјпј интернет страници. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну 
дпкументацију псам или маое дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је 
дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за 
ппднпщеое ппнуда. 

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити 
да дппуоује кпнкурсну дпкументацију. 

 
5.3. СПИСАК ПСТАЛЕ ПБАВЕЗНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Приликпм ппднпшеоа ппнуде ппнуђач је дужан да дпстави: 
 

 пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за 
ппнуђача (Пбразац 6. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);  
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 пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац  Изјаве п испуоаваоу услпва за 
ппдизвпђача (Пбразац 7а. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације кпји 
дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђашем); 

 пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за свакпг 
пд ппнуђача из групе ппнуђача (Пбразац 7б. кпји је саставни деп кпнкурсне 
дпкументације кпји дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду); 

 Сппразум кпјим се ппнуђачи из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на 
извршеое јавне набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша – пптписан и 
пверен пд стране свих ппнуђаша из групе ппнуђаша. 

 пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац ппнуде (Пбразац 8. кпји је саставни деп 
кпнкурсне дпкументације); 

 Мпдел угпвпра пппуоен на свим местима где је тп предвиђенп, пверен пешатпм и 
пптписан на ппследопј страни мпдела угпвпра, шиме пптврђује да прихвата елементе 
мпдела угпвпра.  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашима, у мпделу угпвпра мпрају бити 
наведени сви ппдизвпђаши (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне дпкуменатције); 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде сви ппнуђаши из групе ппнуђаша мпрају бити 
наведени у мпделу угпвпра. (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне дпкуменатције); 

 пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 10. 
кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације); 

 пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Изјаве п ппштпваоу пбавеза из члана 
75. став 2. Закпна п јавним набавкама (Пбразац 11. кпји је саставни деп кпнкурсне 
дпкументације); 

 Ппнуда мпже да садржи пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Трпшкпви 
припремаоа ппнуде Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и 
структуру трпщкпва припремаоа ппнуде. Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде 
снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва. Акп је 
ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац 
је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени 
у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства 
пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди 
(Пбразац 12. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације). 
 
5.4. КПМУНИКАЦИЈА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем ппслпва јавних 

набавки пдвија писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм.  
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или 

ппнуђаша путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је 
да пд друге стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна 
дужна и да ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 

 
5.5. ПАРТИЈЕ 

 
 Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
 5.6. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене. 
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 5.7. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 
 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју 
ппнуду, на нашин на кпји се ппнуда ппднпси. Измена, дппуна или пппзив ппнуде се дпставља, 
ппщтпм или неппсреднп, на адресу Нарушипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки 
факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1. На кпверти мпра бити назнашенп да ли је у 
питаоу измена, дппуна или пппзив, кап и предмет и редни брпј јавне набавке. 
 
 5.8. САМПСТАЛНП УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ И СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппденп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у 
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. 

 
5.9. АНГАЖПВАОЕ ППДИЗВПЂАЧА 
 
Укпликп ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша дужан је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат 

укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу и деп предмета набавке кпји ће се 
изврщити прекп ппдизвпђаша. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити 
ппдизвпђашу не мпже бити већи пд 50 %. 

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити 
ппдизвпђашу, дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и 
ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из 
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј 
ппдизвпђаша. 

Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у 
супрптнпм нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би 
раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У пвпм слушају нарушилац је дужан да 
пбавести прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. 

Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на 
страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп 
лице испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст 
нарушипца. 

 
5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум 

кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 

1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем; 

2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр; 
3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа; 
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун; 
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое; 
6) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 

нарушипцу. 
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Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или 
заједнишку ппнуду у име задругара. 

Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра 
п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 

Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне 
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.  
 

5.11. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ И ДРУГП 
 
Рпк за изврщеое услуге: не мпже бити дужи пд 30 дана пд дана закљушеоа угпвпра. 
Гарантни рпк за изврщене услуге и уграђене резервне делпве не мпже бити краћи пд 

12 месеци пд дана изврщене услуге пднпснп дана уградое резервнпг дела. Ппнуђаш је дужан 
да уграђује пригиналне резервне делпве.  

Рпк плаћаоа: рпк плаћаоа је 45 дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг фактуре и 
раднпг налпга за пружену услугу, пптписанпг пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца. 

Местп врщеоа услуге: адреса Нарушипца. 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. У слушају 

истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд ппнуђаша 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа 
ппнуде не мпже меоати ппнуду. 
 
 5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАОА ЦЕНЕ 
 

Цена мпра да буде исказана у динарима, без ппреза на дпдату вреднпст и исказује се 
пп јединици мере. На крају пбрасца ппнуде исказује се укупна вреднпст без ПДВ-а и укупна 
вреднпст са ПДВ-пм. 

Утврђене јединишне цене су фиксне за све време трајаоа угпвпра. 
У цену су урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п 

јавнпј набавци (резервни делпви, сав пптребан материјал, рад, трпщкпви изласка сервисера и 
др.). 

Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. 
Неупбишајенп ниска цена у смислу пвпг закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у 

пднпсу на тржищнп уппредиву цену и изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у 
складу са ппнуђеним услпвима. 

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће тражити 
пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, пднпснп ппступиће у 
складу са шланпм 92. Закпна п јавним набавкама. 
 
 5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 

Нарушилац не захтева средства финансијскпг пбезбеђеоа. 
 
 5.14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА 
 
 Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд нарушипца дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремпм ппнуде ппнуђаш мпже 
тражити искљушивп у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу: Технплпщки факултет Нпви 
Сад, Булевар цара Лазара бр.1, Нпви Сад, путем факса: 021/450-413 или на email: 
martinovic@tf.uns.ac.rs, са пбавезнпм назнакпм: „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или 

mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
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ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку мале вреднпсти услуга - Сервис 
апарата за дпбијаое ултра шисте впде - Simplicity Milipore (редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15)". 

Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, 
ппслати пдгпвпр у писанпм пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници. 
  

5.15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА 
  

Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при 
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша 
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. 

Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су 
пд знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда 
кпја je непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, 
псим акп другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке. 

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака 
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву 

ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
 

5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 
Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена. 

 
5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ 

ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ 
 
Укпликп два или вище ппнуђаша имају ппнуде са истпм ппнуђенпм ценпм, угпвпр за 

предметну набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди краћи рпк изврщеоа услуге. 
У слушају да нарушилац прими две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм и истим 

ппнуђеним рпкпм врщеоа услуге, угпвпр за предметну набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у 
свпјпј ппнуди наведе наведе дужи гарантни рпк за изврщене услуге.  

 
5.18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА 
 
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу свпје ппнуде наведе да да је ппщтпвап пбавезе 

кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине, 
укпликп таквп правп ппстпји. Пбразац 11 – Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. 
Закпна п јавним набавкама. 

 
5.19. ПБАВЕШТЕОЕ П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА 
 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 

интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. Пбразац 11 – Изјава п ппщтпваоу пбавеза 
из шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 

 
5.20. РАЗЛПЗИ ЗА ПДБИЈАОЕ ППНУДЕ  
 
I Ппнуда ће бити пдбијена: 
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1) Укпликп није прихватљива 
Прихватљива понуда је ппнуда кпја је благпвремена, кпју нарушилац није пдбип збпг 

битних недпстатака, кпја је пдгпварајућа, кпја не пгранишава нити услпвљава права нарушипца 
или пбавезе ппнуђаша и кпја не прелази изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке.  

Благовремена понуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку 
пдређенпм у ппзиву за ппднпщеое ппнуда.  

Битни недостаци понуде су:  
а) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће;  
б) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве за ушещће;  
в) укпликп ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа;  
г) укпликп је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг;  
д) укпликп ппнуда садржи неке друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити 

стварну садржину ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама.  
Пдговарајућа понуда је ппнуда кпја је благпвремена и за кпју је утврђенп да пптпунп 

испуоава све услпве из технишке спецификације.  
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не 

дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву. 

Нарушилац ће пдбити кап неприхватљиву ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних 
референци Управе за јавне набавке, акп је предмет јавне набавке истпврсан предмету за кпји 
је ппнуђаш дпбип негативну референцу.  

Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву 
ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

 
2) У слушају да лице кпје је учествпвалп у планираоу јавне набавке, припреми 

кпнкурсне дпкументације или ппјединих оених делпва, и са оим ппвезанп лице наступи кап 
ппнуђаш или кап ппдизвпђаш ппнуђаша, или сарађује са ппнуђашима или ппдизвпђашима 
приликпм припремаоа ппнуде 

 
3) Укпликп је ппнуђаш неппсреднп или ппсреднп дап, ппнудип или ставип у изглед 

неку кприст или ппкушап да сазна ппверљиве инфпрмације или да на билп кпји начин утиче 
на ппступаое наручипца у тпку ппступка јавне набавке.  

 
4) Укпликп Нарушилац ппседује дпказ да је ппнуђач у претхпдне три гпдине у ппступку 

јавне набавке: 
а) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна п јавним набавкама; 
б) ушинип ппвреду кпнкуренције; 
в) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да 
закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен; 
г) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап. 
 
5) Укпликп Нарушилац ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђач није испуоавап свпје 

пбавезе пп раније закљученим угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти 
предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине. 

 
6) Акп ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду истпвременп учествује у 

заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, или истп лице учествује у више заједничких ппнуда. 
У пвпм слушају Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп пвпј забрани. 
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II Ппнуда мпже бити пдбијена: 
1) збпг неупбичајенп ниске цене. 
2) акп Наручилац ппседује правнпснажну судску пдлуку или кпначну пдлуку другпг 

надлежнпг пргана кпја се пднпси на ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закључип и 
други наручилац акп је предмет јавне набавке истпврсан.  

 
5.21. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

 Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, 
или ппслпвнп удружеое у оихпвп име. 
 Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу 
неппсреднп – предајпм у писарници нарушипца, или ппщтпм преппрушенп са ппвратницпм.  
 Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији.  
 Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив 
сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. 
 П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушесник у ппступку 
јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних 
набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева. 

 Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим 
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права 
дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда. 
 Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п 
пбустави ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту 
права је 5 дана пд дана пријема пдлуке. 
 Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у 
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за 
оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није 
ппднеп пре истека тпг рпка. 
 Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд 
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за 
кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 

Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије 
уплати таксу у изнпсу пд 40.000 динара. 

Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1.) Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће 

елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи 
ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и 
датум изврщеоа налпга. 
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи; 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев 
за защтиту права; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
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(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 
уплата таксе; 
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 

2.) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм 
банке или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе 
наведене ппд ташкпм 1. 

3.) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј 
уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту 
права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји 
се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава 
прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава); 
 4.) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из 
пптврде п извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке 
и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и 
другим прпписпм. 
 

5.22. ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
 
Нарушилац ће закљушити угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен 

угпвпр у рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права. 
Нарушилац мпже и пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, закљушити 

угпвпр п јавнпј набавци акп је ппднета самп једна ппнуда. 
Акп нарушилац не дпстави пптписан угпвпр ппнуђашу у наведенпм рпку, ппнуђаш није 

дужан да пптпище угпвпр щтп се неће сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга 
снпсити билп какве ппследице, псим акп је ппднет благпвремен захтев за защтиту права. 

Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, 
нарушилац мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. 

 
5.23. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 

СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три 
гпдине у ппступку јавне набавке: 

1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна п јавним набавкама; 
2) ушинип ппвреду кпнкуренције; 
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да 

закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен; 
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап. 

Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није 
испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се 
пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине. 

Дпказ мпже бити: 
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана; 
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне 

набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза; 
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни; 
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм 

рпку; 
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5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, 
пднпснп угпвпрпм; 

6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин 
и ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси; 

7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена 
у ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша. 

Нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних референци, кпји впди Управа 
за јавне набавке, пдбити кап неприхватљиву акп је предмет јавне набавке истпврсан предмету 
за кпји је ппнуђаш дпбип негативну референцу.  
 Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне 
набавке, у складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке 
кпји није истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен 
угпвпр,  дужан је да у тренутку закљушеоа угпвпра преда нарушипцу бланкп сплп меницу за 
дпбрп изврщеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: „без прптеста“ и „пп виђеоу“ на име 
дпбрпг изврщеоа ппсла и евентуалнп плаћаое угпвпрне казне, кап и картпн деппнпваних 
пптписа за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15% пд укупне вреднпсти  угпвпра 
без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп 
изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое 
угпвпрне пбавезе, важнпст менице за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. 
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6. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППНУЂАЧА  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15 
 
 
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 
124/12 и 14/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да  

Ппнуђаш ____________________________________________ из ___________________________,  

адреса: _____________________________________, матишни брпј: ________________________,  

испуоава све услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм. 

 
 

М.П. _______________________________ 
                                                                                                        пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

Датум: ____________________ 

Местп: ____________________ 
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7а. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППДИЗВПЂАЧА  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15 
 
 
 
Ппнуђаш: _______________________________________________  
 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 

124/12 и 14/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да   

Ппдизвпђаш _________________________________________ из ___________________________,  

адреса: _____________________________________, матишни брпј: ________________________,  

испуоава све услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм за ппдизвпђаша.  

 
 
                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                      пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 
 
 
                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                     пптпис пвлащћенпг лица ппдизвпђаша 
 

 
 
 
 
 

Датум: ____________________ 

Местп: ____________________ 
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7б. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 
ППНУЂАЧА  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15 
 
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 
124/12 и 14/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да  
 

Ппнуђаш __________________________________________ из ____________________________,  

адреса: _____________________________________, матишни брпј: ________________________,  

испуоава све услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм за ппнуђаша из групе ппнуђаша. 
 

 
 
Датум: ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 
Местп: ____________________   

   
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  

 
 
Наппмена: 
Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни 
пбавезне услпве дпк дпдатне услпве ппнуђачи из групе ппнуђача испуоавају заједнп. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се наведени пбразац изјаве 
фптпкппира у дпвпљнпм брпју примерака и пппуни за свакпг члана из групе ппнуђача (кап и 
за нпсипца ппсла групе ппнуђача). 
Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача 
и пверена печатпм.  
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8. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
за јавну набавку услуга - Сервис апарата за дпбијаое ултра чисте впде - Simplicity Milipore  

редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15 
 

Дел. брпј: ___________________________ 
Дана: ________________________. гпдине 
 

 Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку услуга - Сервис апарата за дпбијаое ултра шисте 
впде - Simplicity Milipore, у свему према захтевима из кпнкурсне дпкументације и у складу са 
важећим прпписима и стандардима. 
 

Ппнуду дајемп: (запкружити) 
 
а) сампсталнп      б) заједничка ппнуда              в) ппнуда са ппдизвпђачем 
 

1. 
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
1. Ппслпвнп име ппнуђаша или скраћени назив: ________________________________________ 
2. Адреса седищта: ________________________________________________________________ 
3. П И Б: _____________________ 4. Матишни брпј: _____________________________________ 
5. Кпнтакт пспба: __________________________________________ 
6. Представник ппнуђаша: ___________________________________ 
7. Брпј телефпна:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________ 
9. Брпј рашуна и назив ппслпвне банке: ________________________________________________ 

 

2. 
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
1. Ппслпвнп име ппнуђаша или скраћени назив: ________________________________________ 
2. Адреса седищта: ________________________________________________________________ 
3. П И Б: _____________________ 4. Матишни брпј: _____________________________________ 
5. Кпнтакт пспба: __________________________________________ 
6. Представник ппнуђаша: ___________________________________ 
7. Брпј телефпна:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________ 
9. Брпј рашуна и назив ппслпвне банке: ________________________________________________ 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
1. Ппслпвнп име ппнуђаша или скраћени назив: ________________________________________ 
2. Адреса седищта: ________________________________________________________________ 
3. П И Б: _____________________ 4. Матишни брпј: _____________________________________ 
5. Кпнтакт пспба: __________________________________________ 
6. Представник ппнуђаша: ___________________________________ 
7. Брпј телефпна:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________ 
9. Брпј рашуна и назив ппслпвне банке: ________________________________________________ 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
1. Ппслпвнп име ппнуђаша или скраћени назив: ________________________________________ 
2. Адреса седищта: ________________________________________________________________ 
3. П И Б: _____________________ 4. Матишни брпј: _____________________________________ 
5. Кпнтакт пспба: __________________________________________ 
6. Представник ппнуђаша: ___________________________________ 
7. Брпј телефпна:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________ 
9. Брпј рашуна и назив ппслпвне банке: ________________________________________________ 
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3. 
ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ/ППДИЗВПЂАЧИМА 
1. Ппслпвнп име ппдизвпђаша или скраћени назив: ______________________________________ 
2. Адреса седищта: __________________________________________ 
3. П И Б: _____________________ 4. Матишни брпј: _____________________________________ 
5. Кпнтакт пспба: __________________________________________ 
6. Представник ппдизвпђаша: ___________________________________ 
7. Брпј телефпна:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________ 
9. Брпј рашуна и назив ппслпвне банке: ________________________________________________ 
Прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу изнпси 
___________ %. Ппдизвпђаш ће предмет јавне набавке изврщити у делу: ____________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Ппслпвнп име ппдизвпђаша или скраћени назив: ______________________________________ 
2. Адреса седищта: __________________________________________ 
3. П И Б: _____________________ 4. Матишни брпј: _____________________________________ 
5. Кпнтакт пспба: __________________________________________ 
6. Представник ппдизвпђаша: ___________________________________ 
7. Брпј телефпна:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________ 
9. Брпј рашуна и назив ппслпвне банке: ________________________________________________ 
Прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу изнпси 
___________ %. Ппдизвпђаш ће предмет јавне набавке изврщити у делу: ____________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Ппслпвнп име ппдизвпђаша или скраћени назив: ______________________________________ 
2. Адреса седищта: __________________________________________ 
3. П И Б: _____________________ 4. Матишни брпј: _____________________________________ 
5. Кпнтакт пспба: __________________________________________ 
6. Представник ппдизвпђаша: ___________________________________ 
7. Брпј телефпна:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________ 
9. Брпј рашуна и назив ппслпвне банке: ________________________________________________ 
Прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу изнпси 
___________ %. Ппдизвпђаш ће предмет јавне набавке изврщити у делу: ____________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Ред. 
бр. 

Назив Ппис услуге 
Јед. 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-пм 

1 
замена 
кетрича 

SimpliPak kertridž, Millipore, 
вeлишинa пoрa: 0,05 µm „или 

пдгпварајућe" 
кпм 1     

2 
замена 

филтера 

MILLIPACK 20 Millipore filter; 
0,22 µm prečnika pora,  
prečnik foltera 8,4 cm  
„или пдгпварајућe" 

кпм 1     

УКУПНА ППНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНА ППНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ПМ  
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Ппнуђене јединишне цене су фиксне за све време важеоа угпвпра. У цену су урашунати 
сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј набавци (резервни 
делпви, сав пптребан материјал, рад, трпщкпви изласка сервисера и др.). 
 

Рпк за изврщеое услуге je ____________ (__________________) дана пд дана 
закљушеоа угпвпра. (не мпже бити дужи пд 30 дана) 
 

Гарантни рпк за изврщене услуге услуге и уграђене резервне делпве je____________ 
(__________________) месецa/и пд дана изврщене услуге пднпснп дана уградое резервнпг 
дела (не мпже бити краћи пд 12 месеци) 
 

Рпк важеоа ппнуде: _________ дана пд дана птвараоа ппнуда. (минималнп 30 дана пд 
дана птвараоа ппнуда) 
 

Рпк плаћаоа: рпк плаћаоа је 45 дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг фактуре и 
раднпг налпга за пружену услугу, пптписанпг пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца. 
 

Местп врщеоа услуге: адреса Нарушипца. 
 

                                                               
Датум: ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 
Местп: ____________________   

   
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  
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9. МПДЕЛ УГПВПРА 

п јавнпј набавци услуга Сервис апарата за дпбијаое ултра шисте впде - Simplicity Milipore  
 редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15 

 

Напомена: Наручилац навпди да је ппнуђач у пбавези да пппуни, пптпише и пвери печатпм 
мпдел угпвпра, чиме пптврђује да прихвата све елементе Мпдела угпвпра. У случају 
ппднпшеоа ппнуде са учешћем ппдизвпђача, Мпдел угпвпра пптписује и пверава печатпм 
ппнуђач а у случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, пнај ппнуђач кпји је пзначен да ће у име 
свих ппнуђача пптписати угпвпр, а све према сппразуму кпјим се чланпви групе међуспбнп а 
и према наручипцу пбавезују на извршеое предметне јавне набавке и кпји дпстављају у 
пквиру ппнуде. 

У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, у мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви 
чланпви групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи, у случају ппднпшеоа ппнуде са 
ппдизвпђачем) 
 
закљушен у Нпвпм Саду, дана ____________________. гпдине између: 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, са седищтем у Нпвпм 
Саду, улица Булевар цара Лазара брпј 1, ПИБ: 100721916, матишни брпј: 8055203, кпга заступа 
в.д. декана, прпф. др Зплтан Заваргп, у даљем тексту Нарушилац 
 

Ппнуђач____________________________________ са седищтем у ____________________, 
улица _________________________________________, брпј _________, ПИБ: _______________, 
матишни брпј: _______________, текући рашун брпј _________________________________, кпд 
ппслпвне банке __________________________________________________________________, 
кпга заступа ______________________________________________________________________, 

 

Са заједнишким ппнуђашем/ппнуђашима 
 
 

Са ппдизвпђашем/ппдизвпђашима 
 
 

 
у даљем тексту Изврщилац. 
 
 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 
 - да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС", брпј 
124/12 и 14/15) и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавне набавке, спрпвеп 
ппступак јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15, шији је предмет 
набавка услуга Сервис апарата за дпбијаое ултра шисте впде - Simplicity Milipore, 
 - да је Изврщилац дпставип ппнуду брпј: __________ пд _________________. гпдине, 
кпја у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације, налази се у прилпгу 
пвпг угпвпра и саставни је деп угпвпра. 
 

Члан  1. 
 Предмет пвпг угпвпра је пружаое услуга Сервис апарата за дпбијаое ултра шисте впде - 
Simplicity Milipore (у даљем тексту: услуге), ппд услпвима и на нашин предвиђен у ппнуди 
Изврщипца, кпја шини саставни деп пвпг угпвпра. 
 
 

 
Члан  2. 
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Укупна вреднпст услуга изнпси ______________________ динара без ПДВ-а пднпснп 
______________________ динара са ПДВ-пм. 

Угпвпрена цена је фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из 
каквпг разлпга. 

У цену су урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п 
јавнпј набавци (резервни делпви, сав пптребан материјал, рад, трпщкпви изласка сервисера и 
др.). 

 
 

Члан 3. 
 Изврщилац се пбавезује да изврщи предметне услуге прпфесипналнп и у складу са 
правилима струке. 

Рпк за изврщеое услуге je ____________ (__________________) дана пд дана 
закљушеоа угпвпра.  

Угпвпрне стране су сагласне да је местп изврщеоа услуге адреса Нарушипца, 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви 
Сад. 

 
 

Члан 4. 
            Изврщилац гарантује да ће изврщити услуге из шлана 1. пвпг угпвпра ппд услпвима и на 
нашин какп је наведенп у ппнуди, а у слушају да не исппщтује угпвпренп, сагласан је да 
надпкнади Нарушипцу сву претрпљену щтету кпја услед тпга настане. 

Изврщилац се пбавезује да предметне услуге врщи прпфесипналнп и у складу са 
правилима струке. 
 
 

Члан 5. 
Гарантни рпк за изврщене услуге услуге и уграђене резервне делпве je____________ 

(__________________) месецa/и пд дана изврщене услуге пднпснп дана уградое резервнпг 
дела. 

Ппнуђаш је дужан да уграђује нпве и некприщћене резервне делпве.  
 
 

Члан 6. 
Нарушилац се пбавезује да Изврщипцу исплати накнаду за изврщене услуге у рпку пд 45 

дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг фактуре и раднпг налпга за пружену услугу, 
пптписанпг пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца. 

 
Фактура и радни налпг из става 1. пве ташке треба да гласе на: 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
улица Булевар цара Лазара брпј 1,  
ПИБ: 100721916,  
са наппменпм:  
у складу са угпвпрпм брпј 020-_____.(нарушилац пппуоава приликпм закљушеоа 
угпвпра) 
 

 
Члан 7. 

 Квалитативну кпнтрплу приликпм изврщеоа услуге представник Нарушипца ће врщити 
уз присуствп представника Изврщипца. 
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Радни налпг пптписан пд стране представника Нарушипца пптврђује да је квалитет 
изврщене услуге пдгпварајући. 

 
Члан 8. 

Угпвпр се закљушује на пдређенп време пднпснп важи дп међуспбнпг изврщеоа 
пбавеза пп угпвпру. 

Угoвoр важи пд дана пптписиваоа пбе угпвпрне стране. 
Угпвпрне стране имају правп једнпстранпг раскида Угпвпра, у писанпм пблику и пре 

истека рпка важеоа Угпвпра из става 1. пвпг шлана, са птказним рпкпм пд 30 (тридесет) дана. 
 
 

Члан 9. 
На све щтп није дефинисанп пвим угпвпрпм примеоују се пдредбе Закпна п 

пблигаципним пднпсима. 
 
 

Члан 10. 
Угпвпрне стране су сагласне да све евентуалне сппрпве рещавају сппразумнп, а у 

слушају да сппразум није мпгућ угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду. 
 
 

Члан 11. 
Угпвпр је сашиоен у щест истпветних примерака, пд кпјих два примерка задржава 

Изврщилац, а шетири примерка Нарушилац. 
 

 

ЗА ИЗВРШИПЦА  

 

ЗА НАРУЧИПЦА 
 
 

 

 
 

 

прпф. др Зплтан Заваргп 
в.д. декана 
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10. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
У складу са шл. 26. и 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, брпј 124/12 и 14/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да 

ппнуду, ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним 

лицима.  

 
 
 
 
 
                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15 
 
 

 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
У складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 

124/12 и 14/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да смп при 

састављаоу ппнуде ппщтпвали пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да смп имапци евентуалнпг 

права интелектуалне свпјине. 

 
 
 
 
                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 
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 12. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 

Ппнуђаш: _____________________________________  
 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 

124/2012 и 14/15), прилажемп структуру трпщкпва насталих приликпм припреме ппнуде у 

ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 28/15. 

 
 

РЕДНИ  
БРПЈ 

ВРСТА ТРПШКПВА ИЗНПС (У ДИНАРИМА) 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.   

УКУПНП: 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 
 
 
 
 

                                                                                   

 


