
Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 

Конкурсна документација страна 1 од 29 

 
Број:  020-30-46/4 
Дана:  30.04.2020. године 

 
 
 
 
 
 
 

К О Н К У Р С Н А   Д О К У МЕ Н Т А Ц И Ј А  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

 
- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ,  

 
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

април 2020. године 



Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад 

Конкурсна документација страна 2 од 29 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ 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. Сврха набавке: Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке ради закључења Уговора о 
јавној набавци. 
 
 
1.3. Предмет јавне набавке: набавка добара – Потрошни материјал за лабораторије – материјал за 
микробиологију. 
Назив и ознака из општег речника набавке: Медицински потрошни материјал – 33140000. 
 
 
1.4. Опис партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:  
Предметна јавна набавка није обликована по партијама  

 
 

1.5. Укупна процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог пореза на додату вредност, износи 
150.000,00 динара. 
  

 
1.6. Контакт 
Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нови Сад;  
Служба за опште и правне послове,  
email: javne.nabavke.tf@uns.ac.rs  

http://www.tf.uns.ac.rs/
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 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ  

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20 
 

 

р.бр. OПИС ПРOИЗВOЂAЧ jeдиница мeрe кoличина 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.                STERILNI NASTAVCI ZA MIKRO-PIPETE, MANJI – DO 0,2 ML APTACA ILI ODGOVARAJUĆE 5/1 5 

2.                STERILNI NASTAVCI ZA MIKROPIPETE, VEĆI – DO 1 ML APTACA ILI ODGOVARAJUĆE 5/1 5 

3.               KESE ZA STOMACHER, STERILNE SA FILTEROM, 19X30MM, SA POLJEM ZA 
PISANJE I ŽICOM ZA ZATVARANJE 

NASCO ILI ODGOVARAJUĆE 250/1 2 

4.               
       

KESE ZA STOMACHER, STERILNE BEZ FILTERA, 19X30MM, POJEDINAČNO 
STERILISANE 

NASCO ILI ODGOVARAJUĆE 1000/1 1 

5.                 ETALERI, PLASTIČNI, STERILNI (L-ŠTAPIĆ), POJEDINAČNO UPAKOVANI APTACA ILI ODGOVARAJUĆE 1/1 1 

6.                 EZE 10UL, STERILNA, PLASTIČNA APTACA ILI ODGOVARAJUĆE 20/1 10 
7.                 MEMBRANSKI FILTRI ZA MB ANALIZU VODE, STERILNI Ø=0.2 µM, 47MM SARTORIUS ILI ODGOVARAJUĆE 100/1 2 

8.                 MEMBRANSKI FILTRI ZA MB ANALIZU VODE, STERILNI Ø=0.45 µM, 47MM SARTORIUS ILI ODGOVARAJUĆE 100/1 2 

9.                SUNĐERI ZA UZORKOVANJE, HIDRATISANI, STERILNI U STERILNOJ KESI NASCO ILI ODGOVARAJUĆE 100/1 1 

10.              BRIS U TUBI, PAMUČNI, DRVENISTERILAN, 12 X 150 APTACA ILI ODGOVARAJUĆE KOM 500 

11.             
    

CHROMAFIL CA-20/25 S, OD CELULOZNOG ACETATA, STERILNI, PORE 0,2 
MIKROMET., D=25 MM (ZA ŠPRIC) 

SARTORIUS ILI ODGOVARAJUĆE 50/1 1 

12.             GRADUISANA PIPETA 1 ML STERILNA APTACA ILI ODGOVARAJUĆE KOM 10 

13.              GRADUISANA PIPETA 2 ML STERILNA APTACA ILI ODGOVARAJUĆE KOM 10 

14.              GRADUISANA PIPETA 5 ML STERILNA APTACA ILI ODGOVARAJUĆE KOM 10 

15.              GRADUISANA PIPETA 10 ML STERILNA APTACA ILI ODGOVARAJUĆE KOM 10 

16.              PETRI KUTIJA (D =90 MM) APTACA ILI ODGOVARAJUĆE KOM 10 

17.              PASTEROVA PIPETA/PLASTIČNA, STERILNA, 3ML APTACA ILI ODGOVARAJUĆE KOM 5 

18.               PETRI KUTIJA (D = 55 MM) APTACA ILI ODGOVARAJUĆE KOM 1 

19.              BACTO EPRUVETE (16X100 MM), PVC STERILNA SA ZAPUŠAČEM APTACA ILI ODGOVARAJUĆE 250/1 1 

20.               BACTO EPRUVETE (12X75 MM), PVC STERILNE SA ZAPUŠAČEM APTACA ILI ODGOVARAJUĆE 25/1 1 

21.              MIKROTITAR PLOČE STERILNE, RAVNO DNO, SA POKLOPCEM APTACA ILI ODGOVARAJUĆE 50/1 1 

22.              BRIS U TUBI-KOMPLET, NA PLASTIČNOM ŠTAPIĆU, SA RAYON VRHOM COPAN ILI ODGOVARAJUĆE KOM 100 

23.             
      

SRK KIT- TUBA SA 10 ML RASTVORA  I PLASTIČNIM BRISOM SA RAYON 
VRHOM, VISKOZNI TIP ILI ODGOVARAJUĆE 

COPAN ILI ODGOVARAJUĆE 25/1 2 

24.              STERILNI DISKOVI BEZ ANTIBIOTIKA HIMEDIA ILI ODGOVARAJUĆE 50/1 20 
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25.              STERILNI DISKOVI SA ANTIBIOTIKOM  HIMEDIA ILI ODGOVARAJUĆE 50/1 10 

26.              INDIKATOR SUVE STERILIZACIJE MESALABS ILI ODGOVARAJUĆE PAK 1 

27.              INTEGRATOR PARNE STERILIZACIJE MESALABS ILI ODGOVARAJUĆE PAK 1 

28.              BIOLOŠKI INDIKATOR STERILIZACIJE 25/1 MESALABS ILI ODGOVARAJUĆE PAK 1 
29.              RAMNOZA DISKOVI  HIMEDIA ILI ODGOVARAJUĆE 25/1 2 

30.              KSILOZA DISKOVI HIMEDIA ILI ODGOVARAJUĆE 25/1 2 

31.              EZA OMČASTA NiCr žica D4 HIMEDIA ILI ODGOVARAJUĆE 10/1 2 

32.              EZA OMČASTA NiCr žica mešano HIMEDIA ILI ODGOVARAJUĆE 10/1 2 

33.              EZA UBODNA NiCr žica HIMEDIA ILI ODGOVARAJUĆE 10/1 2 

 
 
Опште напомене: 
Сва добра морају бити нова и у потпуности морају одговарати захтевима наведеним у Конкурсној документацији. 
Наведене количине у свим партијама су оквирне и структура поручених добара може да варира у односу на спецификацију само у оквиру укупне 
уговорене вредности. 
Предметна добра морају бити упакована, од стране понуђача, у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити 
од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 
Понуда мора да обухвата испоруку свих артикала из Спецификације добара. 
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство 
представника изабраног понуђача. 
Рок испоруке добара: Понуђач се обавезује да предметна испоручује сукцесивно, најдуже у року од 15 дана од пријема наруџбенице од стране 
овлашћеног лица Наручиоца.  
Место испоруке: Како Наручилац не поседује централни магацин, понуђач је дужан да испоручује предметна добра сукцесивно, у складу са потребама 
Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке и то у седиште наручиоца, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.1, Нови 
Сад просторије које одреди Наручилац.  
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена цена. 
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор за 

предметну набавку ће се доделити понуђачу који у својој понуди наведе краћи рок испоруке. 
У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим 

понуђеним роком испоруке Комисија ће у складу са чланом 84. став 4. Закона о јавним набавкама 

применити жреб као начин на који ће доделити уговор. 

Комисија ћe упутити писaни пoзив пoнуђaчимa који поднесу понуде са истом ценом, истим 
роком за испоруку дa присуствуjу пoступку избoрa нajпoвoљниje пoнудe, oднoснo дoдeли угoвoрa, 
путeм жрeбa.  

Поступак жребања ће се спровести јавно у прoстoриjaмa Нaручиoцa, у Нoвoм Сaду, Булевар 
цара Лазара број 1. Пoступaк ћe спровести Кoмисиjа зa предметну jaвну нaбaвку. 

O пoступку дoдeлe угoвoрa путeм жрeбa Кoмисиja ћe вoдити зaписник. Кoмисиja ћe 
oбeзбeдити тeхничкe услoвe зa спрoвoђeњe пoступкa избoрa нajпoвoљниje пoнудe, путeм жрeбa. 
Пaпири сa пoдaцимa o пoнуђaчимa, истe вeличинe и бoje, бићe кoвeртирaни у идeнтичним кoвeртaмa 
и стaвљeни прeд свим присутним лицимa, у прaзну кутиjу.  

Члан Кoмисиje ћe из кутиje извући jeдaн кoвeрaт кojи сaдржи пoдaткe o jeднoм пoнуђaчу. 
Пoнуђaчу кojи будe изaбрaн нa нaвeдeни нaчин, бићe дoдeљeн угoвoр. 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 
4.1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 
члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).  
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 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, као и  

 да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
4.1.2. Додатни услови за учешће: 
 Наручилац у предметном поступку јавне набавке од понуђача захтева испуњеност следећих 
додатних услова: 

Финансијски капацитет: да је понуђач у периоду 3 месеца пре објављивања Позива 
подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности. 

Технички капацитет: да понуђач располаже са једним доставним моторним возилом.  
Кадровски капацитет: да понуђач на пословима који су у непосредној вези са предметом ове 

јавне набавке има најмање два запослена или по другом основу ангажована лица. 
 
4.1.3. Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4). 
Подизвођач испуњава обавезне услове тако што доказује: 

  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
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  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, као и  

 да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 
4.1.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. 
тачка 1), 2) и 4). 
Сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове тако што доказује: 

 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, као и   

 да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 
4.1.5. Понуђачи из групе понуђача додатне услове захтеване овом конкурсном документацијом 
испуњавају заједно. 

 
4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

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

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ:  

 

Правна лица: 
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда. 

Предузетници: 

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

 

Напомена: понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ:  

 

Правна лица: 
 1. Извод из казнене евиденције односно уверења надлежног основног и вишег суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних судова садржи податке из казнене 
евиденције основног и вишег суда, довољно је доставити само ту потврду;  
 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 
 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
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преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника).  
 Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
 
Предузетници и физичка лица:  
 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
 
 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда  

 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: 

 

 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
 
 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача 
(„Службени гласник РС“, број 75/13), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да 
приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама.  
 Понуђач може да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача АПР-а или да на 
обрасцу понуде наведе интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени податак или 
да сачини изјаву (у слободној форми) у којој ће навести интернет адресу где Наручилац може да 
изврши увид у тражени податак. 
 Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује писаном Изјавом датом 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је саставни део ове 
Конкурсне документације. 
 
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 Неопходан финансијски капацитет доказује се достављањем Потврде Народне банке Србије о 
броју дана неликвидности за захтевани период. Понуђач може испуњеност овог услова доказати и 
изјавом (у слободној форми) у којој ће навести интернет адресу где Наручилац може да изврши увид 
у тражени податак или у обрасцу понуде може на за то предвиђено место уписати интернет адресу 
где Наручилац може да изврши увид у тражени податак. 

Неопходан технички капацитет доказује се достављањем извода са читача сaoбрaћajне 
дoзвoле или угoвoрa o зaкупу возила са изводом са читача сaoбрaћajне дoзвoле или угoвoрa o 
лизингу за возило са изводом са читача сaoбрaћajне дoзвoле.  

Неопходан кадровски капацитет доказује се достављањем фотокопија уговора о раду или 
уговора о ангажовању по другом основу из ког се може недвосмислено утврдити да лица обављају 
послове који су у непосредној вези са предметом ове јавне набавке. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и 

физичко лице као понуђач из групе понуђача доказује заједно са осталим понуђачима из групе 
понуђача, тј. додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно. 

Дoкaзи o испуњeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaручилaц мoжe 
прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja 



Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад  

Конкурсна документација страна 9 од 29 

кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну 
кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана 
упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену копију 
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. 

Нaручилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo штo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн 
oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaч, нaвeo у пoнуди интeрнeт стрaницу нa 
кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.  

Укoликo je дoкaз o испуњeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaч дoстaвљa кoпиjу 
eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски 
дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у извoрнoм 
eлeктрoнскoм oблику.  

Aкo пoнуђaч имa сeдиштe у другoj држaви, нaручилaц мoжe дa прoвeри дa ли су дoкумeнти 
кojимa пoнуђaч дoкaзуje испуњeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe нaдлeжних oргaнa тe држaвe.  

Aкo пoнуђaч ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoшeњe пoнудe, збoг 
тoгa штo oнa дo трeнуткa пoднoшeњa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo прoписимa држaвe у кojoj 
пoнуђaч имa сeдиштe и укoликo уз пoнуду прилoжи oдгoвaрajући дoкaз зa тo, нaручилaц ћe 
дoзвoлити пoнуђaчу дa нaкнaднo дoстaви трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.  

Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу дoкaзи из члaнa 77. Закона о јавним 
набавкама, пoнуђaч мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривичнoм и 
мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или 
другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe. 

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

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. 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће 
податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 
поступак јавне набавке. 
 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач може да приложи део понуде који се 

односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на енглеском језику. 
Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део требало да буде преведен на 
српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде. Превод 
мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне 
документације на српском језику. 
 

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  
Понуђач може за једну партију да поднесе само једну понуду. 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 

 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, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
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Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
Конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом. 
 Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 

Понуде са припадајућом документацијом се подносе 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 отварајте – Набавка добара – Потрошни материјал за лабораторије – материјал за 
микробиологију, редни број набавке: ОПМБ 46/20“, поштом или лично преко писарнице 
(канцеларија бр. 16 Стара зграда). 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. Понуде морају 
бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуда се 
сачињава на српском језику, а цена се изражава у динарима, и иста мора бити фиксна тј. не може се 
мењати. Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у преузете оригиналне 
обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени 
печатом овлашћеног лица. Измена било ког обрасца није дозвољена и понуде са измењеним 
обрасцима ће бити одбијене. Код сачињавања понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и 
захтева из конкурсне документације. Понуђач може за једну партију да поднесе само једну понуду. 

Рок за подношење понуда је 02. јун 2020. године до 09,00 часова. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 02. јуна 2020. 

године до 09,00 часова. Уколико рок за подношење понуда истиче на дан који је нерадни или дан 
државног празника, као последњи дан рока за подношење понуда сматраће се први наредни радни 
дан, до 09,00 часова. Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене вратити 
понуђачу. 

Место, време и начин отварања понуда:  
Јавно отварање понуда извршиће се дана 02. јуна 2020. године у 10,00 часова у просторијама 

Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара бр. 1 у Сали за седнице Факултета. Уколико 
рок за подношење понуда истиче на дан који је нерадни или дан државног празника, отварање 
понуда ће се обавити, први наредни радни дан, са почетком у 10,00 часова. 

Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од 
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обрасце 
попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - члана групе који ће бити носилац посла, 
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. Ако понуђач 
учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 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. 

Приликом подношења понуде понуђач је поред доказа испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у потупку јавне набавке дужан да достави и: 

- Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације, 
потписан од стане овлашћеног лица (образац бр. 6 Конкурсне документације); 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом и потпише од 
стане овлашћеног лица чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора 
(образац 7. у конкурсној документацији);  
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- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан од стане овлашћеног лица, 
дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац 8. у конкурсној 
документацији); 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора 
бити потписан од стане овлашћеног лица, дат под материјалном и кривичном 
одговорношћу (образац 9. у конкурсној документацији); 

- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 
трошкова припреме понуде, потписан од стане овлашћеног лица (образац 10. у 
конкурсној документацији); 

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни, попуњен и од стане 
овлашћеног лица (образац 11. у конкурсној документацији). 

 
5.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 

ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
5.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 

начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или 
непосредно, на адресу Наручиоца: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, 
Булевар цара Лазара број 1. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или 
опозив, као и предмет и редни број јавне набавке. 
 

5.6. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

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

5.7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко 
подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 
бити већи од 50 %. 

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

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

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

 
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача.  
Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa 

нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:  
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1) пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи 
ћe зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм и  

2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у извршeњу угoвoрa. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО 
Примењује се за све партије. 
Начин и услови плаћања: Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна, који је регистрован у Централном регистру фактура (од стране наручиоца). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Авансно плаћање није дозвољено. 

Рок испоруке добара: Понуђач се обавезује да предметна добра испоручује сукцесивно, 
најдуже у року од 15 дана од пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство представника изабраног понуђача. 

Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде не може мењати понуду. 

Место испоруке: Како Наручилац не поседује централни магацин, понуђач је дужан да 
испоручује предметна добра сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине 
и динамике испоруке и то у седиште наручиоца, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара 
Лазара бр.1, Нови Сад просторије које одреди Наручилац.  
 
 5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по 
јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност са 
ПДВ-ом. 

У понуђену цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за 
реализовање уговора о јавној набавци, евентуални попусти, цена је фиксна и не може се мењати. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу 
са понуђеним условима. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих 
њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона 
о јавним набавкама. 
 
 5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења. 
 
 5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe инфoрмaциje 
или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo 
уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa 
зa пoднoшeњe пoнудe. 

Нaручилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa Пoртaлу 
jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници. 
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Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити 
искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Технолошки факултет Нови Сад, Булевар 
цара Лазара бр.1, Нови Сад, путем факса: 021/450-413 или на електронску адресу: 
javne.nabavke.tf@uns.ac.rs са обавезном назнаком: „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за 
лабораторије – материјал за микробиологију, редни број набавке: ОПМБ 46/20". 

Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки 
oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, кao и oбjaвљивaњeм 
oд стрaнe нaручиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. 

Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaручиoцa или пoнуђaчa 
путeм eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, стрaнa кoja je извршилa дoстaвљaњe дужнa je дa oд другe 
стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo je другa стрaнa дужнa и дa учини 
кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo дoстaвљaњe. 

 
5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 
 
5.14. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 
5.15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, oднoснo 
зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo oквирнoг спoрaзумa у 
кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи штeту збoг пoступaњa 
нaручиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa). 
 Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa Рeпубличкoj 
кoмисиjи.  
 Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe 
рaдњe нaручиoцa, oсим aкo Зaкoнoм о јавним набавкама ниje другaчиje oдрeђeнo.  
 Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoшeњe 
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн oд стрaнe 
нaручиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a у пoступку jaвнe нaбaвкe 
мaлe врeднoсти и квaлификaциoнoм пoступку aкo je примљeн oд стрaнe нaручиoцa три дaнa прe 
истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa 
у склaду сa члaнoм 63. стaв 2. Зaкoна о јавним набавкама укaзao нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe 
и нeпрaвилнoсти, a нaручилaц истe ниje oтклoниo.  
 Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe истeкa рoкa зa 
пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из члaна 63. стaв 3. Зaкoна о јавним набавкама, смaтрaћe сe 
блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa.  
 Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, oдлукe o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa, oдлукe o 
признaвaњу квaлификaциje и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa 
je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки, a пeт дaнa у пoступку jaвнe 

mailto:javne.nabavke.tf@uns.ac.rs
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нaбaвкe мaлe врeднoсти и дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa нa oснoву oквирнoг спoрaзумa у склaду 
сa члaнoм 40a Зaкoна о јавним набавкама.  
 Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa њeгoвo пoднoшeњe прe 
истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa из ст. 3. и 4. члaнa 149. Зaкoна о јавним набавкама, a пoднoсилaц 
зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  
 Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд стрaнe истoг 
пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa зa кoje je пoднoсилaц 
зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг зaхтeвa.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 120.000 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна о јавним набавкама, 
прихватиће се: 

1.) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Зaкoна о јавним набавкама која садржи 
следеће елементе: 

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога. 

(3) износ таксе из члана 156. Зaкoна о јавним набавкама чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 
1. 

3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 
 4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 
 5.16. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде, није обавезна употреба печата, у складу са Правилником о 

допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 41/19). 

 
5.17.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ/ПОНУЂАЧ СТАВЉА НА РАСПОЛАГАЊЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 
утврђени или означени као поверљиви, у складу са чланом 14. ЗЈН. 



Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад  

Конкурсна документација страна 15 од 29 

Наручилац ће одбити да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима означени као поверљиви. У овом случају понуђач је дужан да наведе о ком пропису је 
реч. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“ и потпис овлашћеног лица подносиоца понуде. Наручилац не 
одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће 
његов овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, 
време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

– ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20 

 
 

 Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Потрошни материјал за лабораторије – 
материјал за микробиологију, редни број набавке: ОПМБ 46/20, у свему према захтевима из 
конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина:  
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 
 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

  

Назив банке и  
број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  
 

Интернет страница на којој су докази из 
чл. 75. и 76. ЗЈН јавно доступни  
*(уколико се не достављају уз понуду) 

  
 

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

    

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 

 самостално 

 као заједничка понуда групе понуђача: 
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Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе понуђача 

1. 
 

2. 
 

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

 као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име (назив)  
и место и адреса седишта  
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности набавке 
која ће се поверити 
подизвођачу: 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1. 
  

2. 
  

 
2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА (минимум 60 дана) 

___________ дана од дана отварања понуда 

 
3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: 

НАБАВКA ДОБАРА 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА 

МИКРОБИОЛОГИЈУ  
 

Укупна цена без ПДВ-а: 
 

___________________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

___________________________ динара 

Рок испоруке: 
Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра свакодневно, а 
најдуже у року од ________ дана од пријема наруџбенице од стране 
овлашћеног лица Наручиоца. (максимум 15 дана) 

 
НАПОМЕНА: 
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, и 
потписан Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача. Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан 
прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен  и потписан Образац општи подаци о подизвођачима. У цену 
су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци. Образац понуде подноси се за сваку 
партију посебно. Образац копирати у довољном броју примерака.  

 
Датум: ____________________ 

 ПОНУЂАЧ  

   
Место: ____________________ М.П. 

  (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ - ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ  
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за 
лабораторије – материјал за микробиологију, редни број набавке: ОПМБ 46/20, објављеним на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца изјављујемо да понуду подносимо са 
подизвођачем/има. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пуно пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 
квалификације лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    
 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пуно пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 
квалификације лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:   

Е – mail адреса:   
 

 
НАПОМЕНА: Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду. Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача 
се не попуњава и не доставља уз понуду. Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач–
носилац посла, односно његово овлашћено лице.  Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком 
понуђачу из групе понуђача се може умножити. 

Датум: ____________________  ПОНУЂАЧ НОСИЛАЦ ПОСЛА 
   
Место: ____________________ М.П. 

  (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за 
лабораторије – материјал за микробиологију, редни број набавке: ОПМБ 46/20, објављеним на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца изјављујемо да понуду подносимо са 
подизвођачем/има. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1 

Пуно пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    
 

ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2 

Пуно пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:   

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    
 

НАПОМЕНА: 
Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Ако понуђач наступа без подизвођача 
Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз понуду. Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, 
односно његово овлашћено лице. Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 

Датум: ____________________  ПОНУЂАЧ 
   
Место: ____________________ М.П. 

  (потпис овлашћеног лица) 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  
- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ,  

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20 
 

Закључен између: 
 
1. Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Булевар 
цара Лазара број 1, ПИБ: 100721916, матични број: 08055203, ЈБКЈС:02255 који заступа декан, проф. 
др Биљана Пајин (у даљем тексту: Наручилац) и 
 
2. _____________________________________________________________________________________  

                                                                               (понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

са седиштем у ________________________________, ул.  _____________________________ бр. ____, 
ПИБ: ____________________, матични број: _____________________, текући рачун број: 
___________________________ код пословне банке ________________________, кога заступа 
_________________________________________ (у даљем тексту: Изабрани понуђач). 
                        (навести функцију, име и презиме) 
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 2. Групе понуђача коју чине:     
2.1_____________________________________________________ из _____________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________ из _____________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________ из _____________, 
                           (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, 
 
(у даљем тексту: Изабрани понуђач), а коју заступа______________________________________. 
                                                                                                            (навести име и презиме) 
 
 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 
_________________. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да 
заједнички пуномоћник групе понуђача  буде _________________________________ директор 
__________________________________ 
          (навести име и презиме)                               (навести скраћено пословно име из АПР)    
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да предузима 
све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 
 Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за 
извршење преузетих обавеза. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

Члан ____. 
 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
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поверио подизвођачу  ________________________________________________________  
                                                           (навести пословно име подизвођача) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што чини 
_______% од укупно уговорене вредности. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу _________________________________________________________  
                                                           (навести пословно име подизвођача) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што чини 
_______% од укупно уговорене вредности. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу _________________________________________________________  
                                                           (навести пословно име подизвођача) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што чини 
_______% од укупно уговорене вредности. 

 
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Изабрани понуђач, као да је 
сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1. / и 2 / овог члана. 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
124/12, 14/15 и 68/15), и подзаконских аката којима се уређује поступак јавних набавки, 
спровео отворени поступак јавне набавке, редни број набавке: ОПМБ 46/20, чији је 
предмет набавка добара – Потрошни материјал за лабораторије – материјал за 
микробиологију; 

- да је Добављач доставио понуду дел. број: _________ од _________________. године која 
у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације. 

 
Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка добара – Потрошни материјал за лабораторије – материјал за 
микробиологију, (у даљем тексту: Добра), за потребе Технолошког факултета Нови Сад, у свему у 
складу са понудом и обрасцем структуре цене са упутством како да се попуни који се налази у 
прилогу овог уговора и саставни је део уговора. 

 
Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара из члана 1. Уговора износи укупно 
_____________________ динара без ПДВ-а, односно _______________________са ПДВ-ом (20%), а 
добијена је на основу јединичних цена количина из понуде Изабраног понуђача.  

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог члана, 
уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 

Наведене количине из спецификације добара су оквирне и структура поручених  добара 
може да варира у односу на захтеване количине само у оквиру укупне уговорене вредности. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати, услед повећања цене елемената на основу 
којих је одређена. 

Осим вредности добара из спецификације цена обухвата и трошкове испоруке, транспорта, 
утовара, истовара, паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења 
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или губитак добара као и све друге непоменуте трошкове неопходне за реализацију предметног 
уговора.  

Члан 3. 
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна, који 

је пријављен у Централном регистру фактура за испоручена добра. 
 Рачун из става 1. овог члана треба да гласи на: 
  Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад,  
  Булевар цара Лазара 1,  
  ПИБ 100721916,  
  са напоменом: у складу са уговором број *___________ (*попуњава Наручилац 
приликом закључења уговора).  

Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 
2020. годину за ове намене.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2021. години, Наручилац ће реализовати 
по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021. годину и то највише 
до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 4. 
Изабрани понуђач је дужан да испоручује предметна добра сукцесивно, у складу са 

потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке исказане наруџбеницом и то у 
седиште Наручиоца, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад у просторије које одреди Наручилац. 

 
Члан 5.  

Наручилац ће Изабраном понуђачу наруџбеницу испоставити путем е маила. Наруџбеница 
Наручиоца мора да садржи назив добра, наручену количину и место испоруке. 

Изабрани понуђач се обавезује да испоручује предметна добра свакодневно, а у року од 
_____ (_________) дана од пријема наруџбенице из става 1. овог члана, од стране овлашћеног лица  
Наручиоца.  

Уколико Изабрани понуђач својом кривицом прекорачи понуђени рок за испоруку добара, 
дужан је да Наручиоцу на име пенала надокнади 0,5% од вредности неизвршене испоруке за сваки 
дан кашњења, а највише 5% од укупне вредности неизвршене испоруке са ПДВ – ом. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Изабраног 
понуђача, умањењем рачуна. Ако је Наручилац због закашњења у испоруци претрпео штету која је 
већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претрпљене штете.  

 
Члан 6. 

Предметна добра морају бити нова и некоришћена. Изабрани понуђач је дужан да добра која 
су предмет уговора превезе транспортним средством, у одговарајућој амбалажи, ради обезбеђења 
квалитетне заштите добара с обзиром на њихова својства. 
 

Члан 7. 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом пријема добара оцени да иста нису 

прописаног односно уговореног квалитета, овлашћен је да одбије пријем истих уз обавезу да 
писменим путем одмах обавести Изабраног понуђача и захтева нову испоруку у истим количинама у 
року од три дана, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Изабраном 
понуђачу. 

У случају из претходног става, Изабрани понуђач је дужан да у остављеном року испоручи 
Наручиоцу добра која су предмет уговора прописаног, односно уговореног квалитета. 

 
Члан 8. 

Наручилац је дужан да Изабраном понуђачу стави приговор на количину добара који се 
испоручују, одмах приликом преузимања добара. 
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Сваки накнадни приговор Наручиоца сматраће се неблаговременим и неће обавезивати 
Изабраног понуђача. 
 

Члан 9. 
Уговор ступа на снагу потписом обе уговорне стане. 
Уговор се закључује на период од годину дана, односно до реализације уговорене вредности 

из члана 2. овог Уговора у зависности шта пре наступи. 
 

Члан 10. 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним роком од 30 дана од дана достављања изјаве. 
 

Члан 11. 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 12. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 
Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих 4 (четири) примерка задржава 
Наручилац, а 2 (два) примерка Изабрани понуђач. 

 
 
 

 ЗА НАРУЧИОЦА   ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА 
 
 

  

проф. др Биљана Пајин,  
декан Факултета 

  

 
 
 
 
 
*Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и да овери печатом. 
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА  
– ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ,  

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20 
 

 
 

 
Понуђач: _____________________________________  
 
 
 
У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 
понуду у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за лабораторије – материјал за 
микробиологију, редни број набавке: ОПМБ 46/20 подносимо независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
Уколико понуђач наступа као група понуђача, потребно је да сваки понуђач из групе понуђача 
попуни овај образац. Образац копирати у потребном броју примерака. 

 
Датум: ____________________ 

 ПОНУЂАЧ  

 
Место: ____________________ 

  

 М.П. 

  (потпис овлашћеног лица) 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА  
– ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ,  

 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20 

 
 
 
Понуђач: _____________________________________  
 
 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при 
састављању понуде у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за лабораторије – 
материјал за микробиологију, редни број набавке: ОПМБ 46/20 поштовали обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Уколико понуђач наступа као група понуђача, потребно је да сваки понуђач из групе понуђача 
попуни овај образац. Образац копирати у потребном броју примерака. 

 
Датум: ____________________ 

 ПОНУЂАЧ  

 
Место: ____________________ 

  

 М.П. 

  (потпис овлашћеног лица) 
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА  
– ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ,  

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20 
 

 
Понуђач: _____________________________________  
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у 
поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за лабораторије – материјал за 
микробиологију, редни број набавке: ОПМБ 46/20. 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС (У ДИНАРИМА) 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

9. 
 
 

 

10. 
 
 

 

 
УКУПНО: 

 
 

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. 

Датум: ____________________  ПОНУЂАЧ  
 
Место: ____________________ 

  

 М.П. 

  (потпис овлашћеног лица) 
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11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА  

– ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПМБ 46/20 

 
 

Понуђач: _____________________________________   
 
У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац 

структуре цене у отвореном поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за лабораторије – материјал за микробиологију, редни број набавке: 
ОПМБ 46/20. 

 

 
RED. 
BR. 

NAZIV 
ZAHTEVANI 
KVALITET - 

PROIZVOĐAČ 

 
JEDINICA 

MERE 
 

KOLIČINA 
 

PONUĐENI 
PROIZVOĐAČ 

JED. CENA BEZ 
PDV-A 

JED. CENA SA PDV-
OM 

UKUPNA CENA BEZ 
PDV-A 

UKUPNA CENA SA 
PDV-OM 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
STERILNI NASTAVCI ZA MIKRO-
PIPETE, MANJI – DO 0,2 ML 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

5/1 5 
 

    

2.  
STERILNI NASTAVCI ZA 
MIKROPIPETE, VEĆI – DO 1 ML 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

5/1 5 
 

    

3.  

KESE ZA STOMACHER, STERILNE 
SA FILTEROM, 19X30MM, SA 
POLJEM ZA PISANJE I ŽICOM ZA 
ZATVARANJE 

NASCO ILI 
ODGOVARAJUĆE 

250/1 2 

 
    

4.  
KESE ZA STOMACHER, STERILNE 
BEZ FILTERA, 19X30MM, 
POJEDINAČNO STERILISANE 

NASCO ILI 
ODGOVARAJUĆE 

1000/1 1 
 

    

5.  
ETALERI, PLASTIČNI, STERILNI (L-
ŠTAPIĆ), POJEDINAČNO 
UPAKOVANI 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

1/1 1 
 

    

6.  
EZE 10UL, STERILNA, PLASTIČNA APTACA ILI 

ODGOVARAJUĆE 
20/1 10 

 
    

7.  
MEMBRANSKI FILTRI ZA MB 
ANALIZU VODE, STERILNI Ø=0.2 
µM, 47MM 

SARTORIUS ILI 
ODGOVARAJUĆE 

100/1 2 
 

    

8.  
MEMBRANSKI FILTRI ZA MB 
ANALIZU VODE, STERILNI Ø=0.45 
µM, 47MM 

SARTORIUS ILI 
ODGOVARAJUĆE 

100/1 2 
 

    

9.  
SUNĐERI ZA UZORKOVANJE, 
HIDRATISANI, STERILNI U 
STERILNOJ KESI 

NASCO ILI 
ODGOVARAJUĆE 

100/1 1 
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10.  
BRIS U TUBI, PAMUČNI, 
DRVENISTERILAN, 12 X 150 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

KOM 500 
 

    

11.  

CHROMAFIL CA-20/25 S, OD 
CELULOZNOG ACETATA, 
STERILNI, PORE 0,2 MIKROMET., 
D=25 MM (ZA ŠPRIC) 

SARTORIUS ILI 
ODGOVARAJUĆE 

50/1 1 

 
    

12.  
GRADUISANA PIPETA 1 ML 
STERILNA 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

KOM 10 
     

13.  
GRADUISANA PIPETA 2 ML 
STERILNA 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

KOM 10 
     

14.  
GRADUISANA PIPETA 5 ML 
STERILNA 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

KOM 10 
     

15.  
GRADUISANA PIPETA 10 ML 
STERILNA 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

KOM 10 
     

16.  
PETRI KUTIJA (D =90 MM) APTACA ILI 

ODGOVARAJUĆE 
KOM 10 

     

17.  
PASTEROVA PIPETA/PLASTIČNA, 
STERILNA, 3ML 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

KOM 5 
     

18.  
PETRI KUTIJA (D = 55 MM) APTACA ILI 

ODGOVARAJUĆE 
KOM 1 

     

19.  
BACTO EPRUVETE (16X100 MM), 
PVC STERILNA SA ZAPUŠAČEM 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

250/1 1 
     

20.  
BACTO EPRUVETE (12X75 MM), 
PVC STERILNE SA ZAPUŠAČEM 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

25/1 1 
     

21.  
MIKROTITAR PLOČE STERILNE, 
RAVNO DNO, SA POKLOPCEM 

APTACA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

50/1 1 
     

22.  
BRIS U TUBI-KOMPLET, NA 
PLASTIČNOM ŠTAPIĆU, SA 
RAYON VRHOM 

COPAN ILI 
ODGOVARAJUĆE 

KOM 100 
     

23.  

SRK KIT- TUBA SA 10 ML 
RASTVORA  I PLASTIČNIM 
BRISOM SA RAYON VRHOM, 
VISKOZNI TIP ILI ODGOVARAJUĆE 

COPAN ILI 
ODGOVARAJUĆE 

25/1 2 

     

24.  
STERILNI DISKOVI BEZ 
ANTIBIOTIKA 

HIMEDIA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

50/1 20 
     

25.  
STERILNI DISKOVI SA 
ANTIBIOTIKOM  

HIMEDIA ILI 
ODGOVARAJUĆE 

50/1 10 
     

26.  
INDIKATOR SUVE STERILIZACIJE MESALABS ILI 

ODGOVARAJUĆE 
PAK 1 
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27.  
INTEGRATOR PARNE 
STERILIZACIJE 

MESALABS ILI 
ODGOVARAJUĆE 

PAK 1 
     

28.  
BIOLOŠKI INDIKATOR 
STERILIZACIJE 25/1 

MESALABS ILI 
ODGOVARAJUĆE 

PAK 1 
     

29.  
RAMNOZA DISKOVI  HIMEDIA ILI 

ODGOVARAJUĆE 
25/1 2 

     

30.  
KSILOZA DISKOVI HIMEDIA ILI 

ODGOVARAJUĆE 
25/1 2 

     

31.  
EZA OMČASTA NiCr žica D4 HIMEDIA ILI 

ODGOVARAJUĆE 
10/1 2 

     

32.  
EZA OMČASTA NiCr žica mešano HIMEDIA ILI 

ODGOVARAJUĆE 
10/1 2 

     

33.  
EZA UBODNA NiCr žica HIMEDIA ILI 

ODGOVARAJUĆE 
10/1 2 

     

UKUPNА CЕNА BЕZ PDV - А 
 

UKUPAN PDV (20%):  

UKUPNА CЕNА SА PDV -ОМ 
 

 
Кaкo тaбeлa сaдржи нaзивe дoбaрa, произвођача кao и мeрнe jeдиницe изрaђeнa je у лaтиничнoм писму. 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: у колону 5. уписати понуђеног произвођача за добро које нуди, у колону 6. уписати 
колико износи јединична цена без ПДВ-а; у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а и то 
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); у колону 9 уписати 
укупну цену са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 4.); На крају уписати укупну цену понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 
Датум: ____________________ 

 ПОНУЂАЧ  

 
Место: ____________________ 

  

 М.П. 

  (потпис овлашћеног лица) 


