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Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН OP 04/2014 

 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у даљем тексту: 

Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке бр. 404-02-48/2014-01 и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку бр. 404-02-48/2014-01, АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, 

Немањина 22- 26, (у даљем тексту: Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу са 

конкурсном документацијом за јавну набавку услуга у отвореном поступку: 

 

ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ -  НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У  ХЕМИЈСКОЈ  ЛАБОРАТОРИЈИ СА УГРАДЊОМ 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страница 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Пројектни задатак 5 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

10 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI Образац понуде 22 

VII Модели уговора 29 

VIII Образац трошкова припреме понуде 57 

IX Образац изјаве о независној понуди 58 

X 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама  
59 

XI 
 Oбразац изјаве о дабању обезбеђења за добро извршење посла 

и отклањање грешака у гарантном року 
60 

XII Спецификација са структуром цена 61 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

НАЗИВ: Министарство пољопривреде и заштитие животне средине -  АГЕНЦИЈА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

АДРЕСА:  Београд, Немањина 22- 26, (Управна зграда Агенције се налази на адреси : Руже 

Јовановића бр. 27А) 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.sepa.gov.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈН ОП 04/2014 је Одржавање и сервисирање опреме - набавка 

потрошног материјала и резервних делова у  хемијској  лабораторији са уградњом 

 

4. Циљ поступка  

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

 

5. Контакт (лице или служба) 

Ана Вујовић 

Данило Перовић 

 Информације или појашњења у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког 

радног дана у периоду од 10,00 до 15,00 часова на е-маил : office@sepa.gov.rs, 

ana.vujovic@sepa.gov.rs  или danilo.perovic@sepa.gov.rs , a такође факсом на број: 011/28-610-77. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 04/2013 су добра – ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ 

ОПРЕМЕ -  НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У  

ХЕМИЈСКОЈ  ЛАБОРАТОРИЈИ СА УГРАДЊОМ, (ознака из Општег речника набавки: 38000000 

- Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)). Процењена вредност јавне набавке је до 

5.446.000 динара без пореза на додату вредност. 

 

2. Набавка је обликована у четири партије и то: 

 

ПАРТИЈА 1 -  Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача ЕЛГА И 

СЕЛЕКТА. Процењена вредност партије 720.000,00 динара без пореза на додату вредност; 

 

ПАРТИЈА 2 -    Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача ПЕРКИН ЕЛМЕР. 

Процењена вредност партије 780.000,00 динара без пореза на додату вредност; 

 

ПАРТИЈА 3 -    Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача ДИОНЕКС И 

РАДИОМЕТЕР. Процењена вредност партије 900.000,00 динара без пореза на додату вредност; 

 

ПАРТИЈА 4 -    Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача МИЛЕСТОНЕ. 

Процењена вредност партије 856.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

 

 

ПАРТИЈА 5 -  Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача АГИЛЕНТ 

ТЕХНОЛОГИЕС. Процењена вредност партије 1.510.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

 

ПАРТИЈА 6  -  Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача АНАЛИТИК 

ЈЕНА. Процењена вредност партије 390.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

 

ПАРТИЈА 7 - Сервисирање опреме са уградњом резервних делова разних других произвођача. 

Процењена вредност партије 290.000,00 динара без пореза на додату вредност. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

 

 

1.  ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Врши се сервисирање и уградња резервних делова и набавка потрошног материјала на годишњем 

нивоу за инструментe по партијама. 

 

Понуђач  

 

1. Редовно сервисирање и одржавање на годишњем нивоу подразумева преглед свих инструмената 

и замену делова, где се установи да је потребна замена.  

2. Уколио се јави потрба за ванредним сервисом, понуђач мора у року од 48 сати извршити 

поправку, односно замену неисправног дела на инструментима. 

3. Уговори се закључују до утрошка уговорене вредности, а најкасније до 12 месеци 

 

2.  Спецификација у табеларном приказу по партијама: 

  

  
ПАРТИЈА 1 -  сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача ЕЛГА И СЕЛЕКТА 

 

Р.бр. Опис Количина  

1. Preventivni pregled uredjaja u trenutnom stanju, potvrdjivanje performansi i 

izdavanje izvestaja o ispravnosti sa potrebnim potrosnim materijalom i 

delovima ELGA  

 

4 уређаја 

2. Servis i ugradnja potrebnih delova za vakuum pumpu i termo blok Selecta 

nakon obavljenog preventivnog pregleda 

2 уређаја 

3. ELGA LC141 – patrona za preciscavanja vode  3 ком 

4. ELGA LC162 – patrona za preciscavanja vode 4 ком 

5. ELGA LC134 – patrona za preciscavanja vode 2 ком 

6. Macro epruveta za uzorak, Ø42, Selecta kat br. 4042300 20 ком 

7. Kalibracija mernih sistema uredjaja  ELGA 3 ком 

 

 
ПАРТИЈА 2 -    сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача ПЕРКИН ЕЛМЕР 

 

 
Р.бр. Опис Количина, број 

потребних 

резервних 

делова 

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA GC CLARUS 500:  

1 P/N 0990-3394  1/8-inch x 1.0-mm graphite ferrulesfor 0.53-mm i.d. columns  1 пак 

2 P/N 0992-0141  1/16-inch x 0.8-mm graphite ferrules 1 for 0.53-mm i.d. columns    1 пак 

3 P/N N6502001  PSS Siltek Deactivated Split/Splitless Liner with Wool 2mm– 5 kom/pak    1 пак 

4 P/N N9306219   Advanced Green Injector Port Septa, 11 mm, Pkg 50  – 1 pak                        1 пак 

5 P/N N6101747   Viton O-Rings for PT Split/Splitless Inlet System, 10 kom/                              1 пак 
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6  P/N N6101390   A/S Syringe, Metal plunger in barrel, PTFE-tipped seal, Vol: 5µL, OD: 0.63                                                               1 ком  

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA AAS 200 I 600:   

7 B3140362 Ultra clean THGA Graphite Tubes      20kom/pak  1 пак 

8 B0500748 O-RING 16 X 1,75 VITON  1 ком 

9 09902219 VITON O-RING  BURNER HEAD  1 ком 

10 N0401171 RING-DEWEY CLAMPING  1 ком 

11 N3150198 HANDLE ASSY-HGA900 ARM TONG  1 ком 

12 B3150458 NEBULIZER TUBING ASSEMBLY AANALYST 200  1 ком 

13 B3001566 SAMPLE CUPS 2.5 ML-QTY.  рак. 1000/1 1 пак 

14 B3001647 Sample Tray for AS-93 plus Autosampler, Capacity: 9/29, 50mL/15mL 2 ком 

15 B3140618 Sample Tray for AS-93 plus Autosampler, Capacity: 60, 15mL  4 ком 

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA OZON PREC.GC:  

 

 

16 02450972 GRAPHITE FERRULES                  10kom/pak.  1 пак 

17 09903915 1/8IN GRAPHITE FERRULE          10kom/pak. 1 пак 

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA ICP-OES:  

 

 

18 N0770358  GemCone Nebulizer for Optima2X00/4X00/5X00/7X00 1 ком 

19 09908265  Crevo za nebulajzer  1 ком 

20 09985708  PTFE Tubing ,031x,016 PER 1FT/0,3m  1 ком 

21 09902033  Xflow Neb Emf Cap O-ring  1 ком 

22 00473543 End Cap Ring for Scoot Spray Chamber 1 ком 

 Uz GemCone nebulajzer  nephodno:  

23 N0770336 crevo sa brzim konektorom za povezivanje GemCone nebulizara sa argonom 1 ком 

 Uz Cyclonic Spray Chamber  neophodni  adapteri za povezivanje Spray Chamber-a sa 

Torche-om pošto ste pri nabavci instrumenta kupili Scot Spray Chamber: 

 

 

24 N0770614 Cyclonic Spray Chamber Adapter 1 ком 

25 N0770613 Drain Adapter Assembl 1 ком 

26 431301  Bezbedonosne membrane za posude za digestiju XP1500 plus  10 pakovanja. 

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA FIMS:   

 

 

27 B0193161 Pump tube 1,520*0,860mm, yelow/blue/yelow  pak.12/1 2 пак 

28 B0193160 Pump tube 1,14*0,860mm, red/red  pak.12/1 1 пак 

 

 

 

ПАРТИЈА 3 -    сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача  

ДИОНЕКС И РАДИОМЕТЕР 

 

Р.бр. Опис Количина 
 REZERVNI DELOVI I POTROSNI MATERIJAL ZA IC DIONEX ICS-900:  

1 Ion Pac Analytical AS14, 4x250mm DIONEX 1 

2 Ion Pac Guard AG14, 4x50mm DIONEX 1 

3 AMMS 300, 4mm DIONEX 1 

4 VERIFIKACIJA/ETALONIRANJE jednom godišnje  

 REZERVNI DELOVI I POTROSNI MATERIJAL ZA IC DIONEX ICS-1600:   

5 5 mL vials with filter caps – DIONEX 250/kutija  5 kutija 

6 Ion Pac CS12/A, 4x250mm, Analytical DIONEX 1 

7 Ion Pac CG12/A, 4x50mm, Guard DIONEX 1 

8 CSRS 300x4mm DIONEX 1 

9 VERIFIKACIJA/ETALONIRANJE jednom godišnje  

 

 

REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA KONDUKTOMETAR  

RADIOMETER CDM-230:  
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10 KCl.L - 30 RADIOMETER  1 

11 Conductivity cell 4-pole, CDC866T RADIOMETER  1 

12 Conductivity cell 4-pole, CDC566T RADIOMETER  1 

13 Conductivity st. solution 0.01 D KCl ± 0.5%, 1408μS/cm RADIOMETER 1 

14 ETALONIRANJE, jednom godišnje  

 

 

REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA pH-METAR 

RADIOMETER PHM-240 

 

 

15 Temperature sensor T201 RADIOMETER  1 

16 Combined pH electrode Red Rod PHC2001-8 RADIOMETER 1 

17 IUPAC Standard buffer solution pH=4.005±0.010 RADIOMETER 1 

18 IUPAC Standard buffer solution pH=7.000±0.010 RADIOMETER 1 

19 Buffer solution pH 1.0 (20 °C)hydrochloric acid / potassium chloride, 

traceable to SRM from NIST and PTB 

 

1 

20 ETALONIRANJE, jednom godišnje  

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA ASE 350 DIONEX:   

 

21 Kit, Cell, Peek, ASE3, PKG/50 , (Thermo scientific P/N-061687) 2 

22 Kit, Frits, 10 microns, 50EA, ASE1,3   (Thermo scientific P/N-056775) Kit,  1 

23 O-Ring, TFE, Cell, Cap, PKG50, (Thermo scientific P/N-049457) 5 

24 GlassFiber_Cellulose, Size-27mm, 100PCS, (DIONEX, P/N-068093) 5 

 

 
ПАРТИЈА 4 -    сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача МИЛЕСТОНЕ 

 

Р.бр. Опис Количина 

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI MATERIJAL ZA Milestone ETHOS TC:   

1 HS-08 HTC protection shield for HPR-100  2 ком 

2 050183 ATC adapter disc, Milestone  2 ком 

3 050184 ATC cup spring, Milestone 2 ком 

4 055135 ATC-CE ceramic pipe with PTFE coating and siling, Milestone 6 ком 

5 055136 ATC-CE vessel cap, Milestone 2 ком 

6 055139 ATC pressure screw, Milestone 3 ком 

7 87803   ATC-CE/FO Reference pin, Milestone 2 ком 

8 87843   ATC-400CE Sensor PTFE coating  reparing kit, Milestone 3 ком 

9 TFM  vessel 100ml    4 ком  

10 Indikator ring  4 ком 

11 TFM cover   8 ком 

 

 

ПАРТИЈА 5 -  сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача АГИЛЕНТ ТЕХНОЛОГИЕС 

 

 

Р.бр. Идентиф. бр. Опис Kоличиа 
Јед. 

мере 

Укупна 

количина: 

1 PM_MSD 
Preventive maintenance of GCMSD, LCMS, 

ICPMS 
1.00 кoм 1 

2 PM_MSD 
Preventive maintenance of GCMSD, LCMS, 

ICPMS 
1.00 кoм 1 

3 PM_MSD 
Preventive maintenance of GCMSD, LCMS, 

ICPMS 
1.00 кoм 1 

4 OQ_LCMS LCMS Instrument OQPV 1.00 кoм 1 
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5 OQ_GCMS GCMS Instrument OQ 1.00 кoм 1 

6 OQ_ICPMS ICPMS Instrument OQ 1.00 кoм 1 

7 05988-20066 Column nut fitting, 1/Pk 10.00 пак 10 

8 5181-8830 Column nut  2/PK 5.00 пак 10 

9 5188-6497 QuickPick Splitless Inlet/Vent PM Kit 1.00 кoм 1 

10 5190-2293 Liner,UI,splitless,sngle taper,glasswool 1.00 кoм 2 

11 5181-3361 Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP,  6/Pk 1.00 пак 6 

12 5188-5367 Gold Plated Inlet Seal with Washer, 1/Pk 4.00 пак 4 

13 6040-0834 Vacuum pump fluid 5,00 кoм 5 

14 3162-1056 Oil Mist Filter 7.52in long for E2M18 1.00 кoм 1 

15 5188-5365 Non-Stick Liner О-Ring 10/Pk 1.00 пак 10 

16 5181-3323 Ferrule Vespel/Graphite 250u   10/PK 2.00 пак 20 

17 5062-3508 0.4mm; 200,250um ferrules  10/PK 2.00 пак 20 

18 G7005-60061 Filament,high temperature EI for GCMS,1/PK 2.00 пак 2 

19 19091S-433I HP-5MSI, L-30m, Diam-0.25mm, Film-0.25um,  1.00 кoм 1 

20 5183-4757 Non-Stick BTO Inlet Septa 11mm 50/Pk 2.00 пак 100 

21 5182-0717 Blue Screw Caps& Septa, 100/PK 10 пак 1000 

22 5182-0731 Ivory PTFE/red silicone rubber septa, 100/PK 50 пак 5000 

23 G1312-68730 PM Kit for binary pump 1.00 кoм 1 

24 G1313-68730 PM Kit for standard autosamplers 1.00 кoм 1 

25 G1312-87306 SST Capillary 105x0.17mm, m/m, ps/ps 1.00 кoм 1 

26 G1312-87305 SST Capillary 150x0.17mm, m/m, ps/ps 1.00 кoм 1 

27 G1820-81013 Electrode kit for Penning Gauge 20 кoм 20 

28 G1820-81012 Body Tube assembly (Penning gauge) 1.00 кoм 1 

29 G1313-87101 Needle seat/capillary, 0.17mm,id. 2.3µl 1,00 кoм 1 

30 5190-1443 QuickPick LC/MS PM Kit 1.00 кoм 1 

31 5067-1571 SST Capillary 320 x 0.17 mm m/m p-s/p-s 1.00 кoм 1 

32 5067-1570 SST Capillary 230 x 0.17 mm m/m p-s/p-s 1.00 кoм 1 

33 G3160-65303 SP (6ml VIAL) 2.00 кoм 2 

34 5188-6359 CITRANOX
®

, ICPMS cone cleaning detergente  

3,8L/Pk 
1.00 кoм 1 
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ПАРТИЈА 6  -  сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача АНАЛИТИК ЈЕНА 

 

Р.бр. Идентиф. бр. Опис Количина 

1 402-520.137 glass screw joint (set) 3 сет 

2 402-884.005 tube for peristaltic pump, waste 1 ком 

3 402-885.011 tube for H3PO4 pump 1 ком 

4 702-808.379 mains filter 1 ком 

5 402-810.058 special catalyst, CeO2 1 ком 

6 402-885.010 combustion tube 1 ком 

7 702-890.413 moleculite, pack  1 ком 

8  Verifikacija performansi po proceduri proizvođača, 

jednom godišnje 
 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 7 - сервисирање опреме са уградњом резервних делова разних других произвођача 

 

Р.бр Опис Количина 

1 Сервисирање и резервни делови за ултразвучне каде "ИСКРА"  1 

 

2 

Сервисирање и резервни делови за инструмент за упаравање у струји 

азота "TEХНE" 
1 

3 Сервисирање и резервни делови за УВ/Вис модел1650  3 

4 Сервисирање и резервни делови грејна тела са 6 места  4 

5 Сервисирање и резервни делови за сушницe  5 

6 Сервисирање и резервни делови термоблок за дигестију са 20 места  1 

7 Сервисирање и резервни делови ФЛАПХО пламени фотометар,  1 

 

8 

Сервисирање и резервни делови ИР линија са 6 грејних места 

"ЕДМУНД БИХЛЕР" 
1 

9 Сервисирање и резервни делови за центрифугу "ХЕТТИХ" 1 

10 Сервисирање и резервни делови за вакуум упаривач "БИХИ" 2 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то:  

 

1) Да располаже потребним техничким и кадровским капацитетима  (чл. 76. ст. 2. 

Закона). 

2) Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или 

ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76. ст. 3. Закона). 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатни услов из 

тачке 1.2 подтачка 2) овог Поглавља. 

 

 

2.   Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
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1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 

лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 

му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде 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; 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је 

у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају бити потписане од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

2.2 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Посебни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни технички капацитети – Да 

понуђач нуди добро произвођача који послује по стандардима ISO 9001:2008 

наведено за све ставке из техничке спецификације за све партије – Доказ: 
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Достављањем фотокопије важећег сертификата/уверења о поседовању стандарда ISO 

9001:2008 за произвођаче наведеног добра. Овај услов се односи на партије : 

1,2,3,4,5,6.  
2) Посебни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни кадровски капацитети – да 

понуђач има минимум једног сервисера са важећим сертификатом за одржавање 

опреме (за коју се набављају делови – чије се сервисирање врши) издатим од 

произвођача - Доказ: Понуђач прилаже фотокопију важећег сертификата – потврде 

којом доказује да има обученог сервисера. Овај услов се односи на партије : 

1,2,3,4,5,6. 

3) Посебан услов из чл. 76. ст. 3. Закона – Доказ: Потврда привредног суда да над 

понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 

није регистровано да је над понуђачем покренут поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак. Овај услов се односи на партије : 

1,2,3,4,5,6,7.  
 *Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатни 

услов, који је предвиђен и одредбама чл. 76. ст. 3. Закона, мора испунити сваки понуђач из 

групе понуђача. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Подизвођачи не могу допуњавати за понуђача потребне техничке и кадровске 

капацитете. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача 

Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је регистрација понуђача на дан 

отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 

те државе. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

УЛИЦА РУЖЕ ЈОВАНОВИЋА БР. 27А, 11160 БЕОГРАД – канцеларија бр. 24, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара – Набавке хемикалија и лабораторијских материјала ЈН ОП 

04/2014  – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца понедељка 20.октобра 2014. године до 12:30 часова.  

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, потписан и оверен образац понуде; 

 Попуњен, потписан и оверен модел Уговора; 

 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде; 

 Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди; 

 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама. 

 

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
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печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о 

поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 

потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 

на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 

се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, 

не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за све партије. 

4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Јавно отварање понуда извршиће комисија Агенције за заштиту животне средине у 

понедељак 20.октобра 2014. године у 13:00 часова у просторијама  Агенције за заштиту животне 

средине у Београду, улица Руже Јовановића бр. 27А у сали за отварање. Oвлашћени представници 

понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања 

понуда. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. 

 

 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Београд, улица Руже Јовановића бр. 27а, канцеларија 24, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ 

-  НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У  ХЕМИЈСКОЈ  

ЛАБОРАТОРИЈИ СА УГРАДЊОМ, ЈН ОП 04/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ -  

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У  ХЕМИЈСКОЈ  

ЛАБОРАТОРИЈИ СА УГРАДЊОМ, ЈН ОП 04/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара - – ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ 

ОПРЕМЕ -  НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У  

ХЕМИЈСКОЈ  ЛАБОРАТОРИЈИ СА УГРАДЊОМ, ЈН ОП 04/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара  –  – ОДРЖАВАЊЕ И 

СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ -  НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ 

ДЕЛОВА У  ХЕМИЈСКОЈ  ЛАБОРАТОРИЈИ СА УГРАДЊОМ, ЈН ОП 04/2014 – НЕ 

ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
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9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати обрасце из конкурсне документације. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12). 

Плаћање добра која су предмет набавке врши се на основу отпремнице, потписане и оверене 

од стране овлашћених представника понуђача и Наручиоца и примљене исправне фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су 

дефинисани моделом уговора. 

 

10.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 

 

Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца – по потписивању уговора, 

на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног лица 

Наручиоца  

Добављач је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној поруџбеници –

захтеву Наручиоца. Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити 

по писаном захтеву наручиоца, у року од _________ (максимално 30 дана) од дана добијања 

писменог позива Наручиоца. 

Испорука и квантитативно-квалитативни пријем добара вршиће се на локацији Наручиоца у 
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складу са захтевом, у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама), која је 

саставни део уговора. 

Добављач је дужан да услуге уградње, односно еталонирања, сервиса и одржавања изврши на 

локацијама Наручиоца у складу са писменим захтевом – поруџбеницом. 

        Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет Добављача. 

 

10.3. Захтев у погледу гарантног рока  

За квалитет добра гарантује и одговара Понуђач. 

Гаранција на испоручена добра не може бити краћа од 12 месеци од дана уградње истих. 

Гаранција на извршене услуге уградње, односно сервисирања и одржавања не може бити 

краћа од 6 месеци од дана извршене услуге. 

У случају да понуђач непрецизно одреди гаратни рок (од – до, око...и сл.), понуда ће се 

сматрати неприхватљивом. 

Гарантни период почиње да тече од дана уградње предмета набавке. 

 

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

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

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач ће бити у обавези да приликом потписивања Уговора, Наручиоцу достави две бланко 

сопствене менице и то:  

а. За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним  

овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.  

б.За отклањање грешака у гарантном року - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, 

 са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.  

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:  

- Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 

исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);  

- Фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава;  

- Фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; и  

- Фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.  
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Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Добављач не извршава своје 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.  

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30  

(тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да Добављач не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, а тичу се гарантног 

рока.  

Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена Испоручиоцу након 

истека гарантног рока.  

Понуђач доставља изјаву (поглавље XI) којом гарантује под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да ће у циљу обезбеђења доброг извршења посла и отклањања грешака у гарантном 

року, најкасније у тренутку закључења уговора о јавној набавци, предати Наручиоцу потписане и 

оверене сопствене менице са меничним овлашћењем у складу са захтевима конкурсне 

дикументације, а која је уписана у Регистар меница који води Народна банка Србије. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

14. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као 

и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само 

одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да 

буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у 

складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и ако буду 

тако означени сматраће се јавним подацима. 

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

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail: zoran.kerebic@putevi-srbije.rs, факсом на број 011/30-40-617 или 

непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
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писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП 04/2014”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

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

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

 

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се 

за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 
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19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку и уградњу делова.  

 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне 

документације). 

  

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: zoran.kerebic@putevi-

srbije.rs факсом на број: 011/30-40-617 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 

заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека 

тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 

80.000,00 динара, уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, одлуку о 

додели уговора, одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента 

отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка. Уплату извршити 

на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 

Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга 

ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

 

 

 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________________ од ___________ 2014. године, за јавну набавку добара – 

Одржавање и сервисирање опреме -  набавка потрошног материјала и резервних делова у  хемијској  

лабораторији са уградњом, ЈН ОП 04/2014.  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
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Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

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

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5.1) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 1 – СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛГА И СЕЛЕКТА, ГЛАСИ: 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

Рок за достављање и уградњу делова (не дужи 

од 30 календарских дана од дана достављања 

писаног захтева понуђача) 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

М.П. 

 

 

5.2) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 2 – СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА ПЕРКИН ЕЛМЕР, ГЛАСИ: 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

Рок за достављање и уградњу делова (не дужи 

од 30 календарских дана од дана достављања 

писаног захтева понуђача) 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

М.П. 
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5.3) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 3 – СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА ДИОНЕКС И РАДИОМЕТЕР ГЛАСИ: 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

Рок за достављање и уградњу делова (не дужи 

од 30 календарских дана од дана достављања 

писаног захтева понуђача) 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

5.4) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 4 –  СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА МИЛЕСТОНЕ, ГЛАСИ: 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

Рок за достављање и уградњу делова (не дужи 

од 30 календарских дана од дана достављања 

писаног захтева понуђача) 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

М.П. 
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5.5) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 5 –  СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА МИЛЕСТОНЕ, ГЛАСИ: 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

Рок за достављање и уградњу делова (не дужи 

од 30 календарских дана од дана достављања 

писаног захтева понуђача) 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

М.П. 

 

 

5.6) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 6 –  СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА МИЛЕСТОНЕ, ГЛАСИ: 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

Рок за достављање и уградњу делова (не дужи 

од 30 календарских дана од дана достављања 

писаног захтева понуђача) 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

М.П. 
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5.7) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 7 –  СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА МИЛЕСТОНЕ, ГЛАСИ: 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

Рок за достављање и уградњу делова (не дужи 

од 30 календарских дана од дана достављања 

писаног захтева понуђача) 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

М.П. 
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VII  МОДЕЛИ УГОВОРА 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О СЕРВИСИРАЊУ ОПРЕМЕ 

СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛГА И СЕЛЕКТА 

(ПАРТИЈА 1) 

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1. MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. 

Немањина бр.22-26, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац), 

ПИБ:107684065; Матични број: 17855140 

 

 и    

 

2. ________________________________, _______________, Улица ________________ број 

____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 

_________________, отворен код ______________________, које заступа  

______________________________ (у даљем тексту: Добављач ) 

 
 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 

даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара – 

Одржавање и сервисирање опреме - набавка потрошног материјала и резервних делова 

у  хемијској  лабораторији са уградњом , број ЈН ОП 04/2014,  спровео отворени поступак 

јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за 

Партију број 1  - Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача Елга 

и Селекта - ЈН ОП 04/2014 која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2014. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 

 
 

Члан 2. 

Предмет уговора је Сервисирање опреме - набавка резервних делова  произвођача Елга 

и Селекта са уградњом. 

Добављач се обавезује да у складу са потребама Нарзучилаца испоручи предмет набавке и 

изврши уградњу истог уз све пратеће неопходне прегледе и контроле, а према понуди број 

___________ од _________ 2014. и по јединичним ценама израженим у структури цена, која чине 

саставни део овог Уговора. 



страна 30 од 70 
 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН OP 04/2014 

 

 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања 

уговора и обухватају све трошкове. 

Све радње које је по правилима сервисирања Добављач дужан да обави пре и после уградње, 

резервних делова, као и сама уградња дела, подразумевају се као обавеза Добављача коју он не 

тарифира накнадно. Све наведене активности улазе у цену, која је понуђена као цена резервног дела 

са уградњом. 

Члан 4. 

 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу 

отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и Наручиоца. 

Рок плаћања: након извршене испоруке (односно извршене уградње, уколико се уз 

испоруку одмах врши уградња предмета јавне набавке), у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Члан 5. 

 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном 

захтеву Наручиоца, у року од                                календарских дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже 

Јовановића 27А. У договору са Наручиоцем, Добављач ће извршити уградњу делове и све 

потребне пратеће сервисне радње. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

 

Члан 6. 

 

Испорука резервних делова се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са 

сертификатом испоручене и свим пратећим прилозима. 

Уколико се уз испоруку истовремено врши и уградња предметних резервних делова, 
сервисер ће уз присуство представника Наручиоца извршити уградњу уз претходну проверу да 
ли су допремљени делови у складу са затевима из техничке документације. 

Уколико се због потреба наручиоца уградња делова не врши у време кад се делови 

испоручују, представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и 

установи да су у у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и 

количинама) која је саставни део уговора. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се 

да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације. 

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом 
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облику. 
Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу. 

Уколико се установи да испоручени и уграђени делови нису исправни и задовољавајући 
Добављач се обавезује да предметни део  замени за део одговарајућег квалитета у року од 
15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном Добављач одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача. 

 

Члан 7. 
 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. 

став 2. овог уговора, а не више од 10%. 

У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет) 

дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава 

право да раскине предметни Уговор. 

Члан 8. 

Добављач Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

достави:  

 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ -а. 

2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и 

оверену,са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, 

неопозива и безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. 

Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора. 

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

-  прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 
и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року 

од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором,  а 

тичу се гарантног рока. 

Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена 

Испоручиоцу након истека гарантног рока. 
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Члан 9. 
 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса. 

  

Члан 10. 

 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а може се окончати и раније, 

уколико се комплетна набавка до утрошка уговорене вредности изврши пре уговореног периода. 

 

Члан 11. 

 
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене 

околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да 

споразумно раскину овај Уговор. 

 

Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 14. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 
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МОДЕЛ УГОВОРА О СЕРВИСИРАЊУ ОПРЕМЕ 

СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА ПЕРКИН ЕЛМЕР 

(ПАРТИЈА 2) 

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1.MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. 

Немањина бр.22-26, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац), 

ПИБ:107684065; Матични број: 17855140 

 

и    

 

 2.________________________________, _______________, Улица ________________ број 

____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 

_________________, отворен код ______________________, које заступа  

______________________________ (у даљем тексту: Добављач ) 

 
 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 

даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара – 

Одржавање и сервисирање опреме - набавка потрошног материјала и резервних делова 

у  хемијској  лабораторији са уградњом , број ЈН ОП 04/2014,  спровео отворени поступак 

јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за 

Партију број 2 - Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача 

ПЕРКИН ЕЛМЕР - ЈН ОП 04/2014 која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2014. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 

 
 

Члан 2. 

Предмет уговора је Сервисирање опреме - набавка резервних делова  произвођача 

ПЕРКИН ЕЛМЕР са уградњом. 

Добављач се обавезује да у складу са потребама Нарзучилаца испоручи предмет набавке и 

изврши уградњу истог уз све пратеће неопходне прегледе и контроле, а према понуди број 

___________ од _________ 2014. и по јединичним ценама израженим у структури цена, која чине 

саставни део овог Уговора. 
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Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања 

уговора и обухватају све трошкове. 

Све радње које је по правилима сервисирања Добављач дужан да обави пре и после уградње, 

резервних делова, као и сама уградња дела, подразумевају се као обавеза Добављача коју он не 

тарифира накнадно. Све наведене активности улазе у цену, која је понуђена као цена резервног дела 

са уградњом. 

Члан 4. 

 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу 

отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и Наручиоца. 

Рок плаћања: након извршене испоруке (односно извршене уградње, уколико се уз 

испоруку одмах врши уградња предмета јавне набавке), у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Члан 5. 

 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном 

захтеву Наручиоца, у року од                                календарских дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже 

Јовановића 27А. У договору са Наручиоцем, Добављач ће извршити уградњу делове и све 

потребне пратеће сервисне радње. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

 

Члан 6. 

 

Испорука резервних делова се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са 

сертификатом испоручене и свим пратећим прилозима. 

Уколико се уз испоруку истовремено врши и уградња предметних резервних делова, 
сервисер ће уз присуство представника Наручиоца извршити уградњу уз претходну проверу да 
ли су допремљени делови у складу са затевима из техничке документације. 

Уколико се због потреба наручиоца уградња делова не врши у време кад се делови 

испоручују, представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и 

установи да су у у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и 

количинама) која је саставни део уговора. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се 

да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације. 
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Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом 
облику. 

Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу. 
Уколико се установи да испоручени и уграђени делови нису исправни и задовољавајући 
Добављач се обавезује да предметни део  замени за део одговарајућег квалитета у року од 
15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном Добављач одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача. 

 

Члан 7. 
 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. 

став 2. овог уговора, а не више од 10%. 

У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет) 

дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава 

право да раскине предметни Уговор. 

Члан 8. 

Добављач Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

достави:  

 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла - прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ -а. 

2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и 

оверену,са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, 

неопозива и безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. 

Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора. 

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

-  прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 
и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року 

од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором,  а 

тичу се гарантног рока. 

Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена 
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Испоручиоцу након истека гарантног рока. 

 

 

 

Члан 9. 
 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса. 

  

Члан 10. 

 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а може се окончати и раније, 

уколико се комплетна набавка до утрошка уговорене вредности изврши пре уговореног периода. 

 

Члан 11. 

 
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене 

околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да 

споразумно раскину овај Уговор. 

 

Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 14. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 
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МОДЕЛ УГОВОРА О СЕРВИСИРАЊУ ОПРЕМЕ 

СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА ДИОНЕКС И РАДИОМЕТЕР 

(ПАРТИЈА 3) 

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1.MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. 

Немањина бр.22-26, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац), 

ПИБ:107684065; Матични број: 17855140 

 

и    

 

2.________________________________, _______________, Улица ________________ број 

____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 

_________________, отворен код ______________________, које заступа  

______________________________ (у даљем тексту: Добављач ) 

 
 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 

даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара – 

Одржавање и сервисирање опреме - набавка потрошног материјала и резервних делова 

у  хемијској  лабораторији са уградњом , број ЈН ОП 04/2014,  спровео отворени поступак 

јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за 

Партију број 3 - Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача 

ДИОНЕКС И РАДИОМЕТЕР - ЈН ОП 04/2014 која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2014. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 

 
 

Члан 2. 

Предмет уговора је Сервисирање опреме - набавка резервних делова  произвођача 

ДИОНЕКС И РАДИОМЕТЕР са уградњом. 

Добављач се обавезује да у складу са потребама Нарзучилаца испоручи предмет набавке и 

изврши уградњу истог уз све пратеће неопходне прегледе и контроле, а према понуди број 



страна 38 од 70 
 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН OP 04/2014 

 

___________ од _________ 2014. и по јединичним ценама израженим у структури цена, која чине 

саставни део овог Уговора. 

 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања 

уговора и обухватају све трошкове. 

Све радње које је по правилима сервисирања Добављач дужан да обави пре и после уградње, 

резервних делова, као и сама уградња дела, подразумевају се као обавеза Добављача коју он не 

тарифира накнадно. Све наведене активности улазе у цену, која је понуђена као цена резервног дела 

са уградњом. 

Члан 4. 

 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу 

отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и Наручиоца. 

Рок плаћања: након извршене испоруке (односно извршене уградње, уколико се уз 

испоруку одмах врши уградња предмета јавне набавке), у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Члан 5. 

 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном 

захтеву Наручиоца, у року од                                календарских дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже 

Јовановића 27А. У договору са Наручиоцем, Добављач ће извршити уградњу делове и све 

потребне пратеће сервисне радње. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

 

Члан 6. 

 

Испорука резервних делова се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са 

сертификатом испоручене и свим пратећим прилозима. 

Уколико се уз испоруку истовремено врши и уградња предметних резервних делова, 
сервисер ће уз присуство представника Наручиоца извршити уградњу уз претходну проверу да 
ли су допремљени делови у складу са затевима из техничке документације. 

Уколико се због потреба наручиоца уградња делова не врши у време кад се делови 

испоручују, представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и 

установи да су у у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и 

количинама) која је саставни део уговора. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се 
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да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације. 

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом 
облику. 

Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу. 
Уколико се установи да испоручени и уграђени делови нису исправни и задовољавајући 
Добављач се обавезује да предметни  део  замени за део одговарајућег квалитета у року од 
15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном Добављач одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача. 

 

Члан 7. 
 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. 

став 2. овог уговора, а не више од 10%. 

У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет) 

дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава 

право да раскине предметни Уговор. 

Члан 8. 

Добављач Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

достави:  

 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ -а. 

2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и 

оверену,са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, 

неопозива и безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. 

Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора. 

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

-  прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 
и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року 

од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором,  а 

тичу се гарантног рока. 



страна 40 од 70 
 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН OP 04/2014 

 

Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена 

Испоручиоцу након истека гарантног рока. 

 

 

 

Члан 9. 
 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса. 

  

                                                              Члан 10. 

 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а може се окончати и раније, 

уколико се комплетна набавка до утрошка уговорене вредности изврши пре уговореног периода. 

 

Члан 11. 

 
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене 

околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да 

споразумно раскину овај Уговор. 

 

Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 14. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 
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МОДЕЛ УГОВОРА О СЕРВИСИРАЊУ ОПРЕМЕ 

СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА МИЛЕСТОНЕ ТЕХНОЛОГИЕС 

(ПАРТИЈА 4) 

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1. MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. 

Немањина бр.22-26, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту 

Наручилац), ПИБ:107684065; Матични број: 17855140 

 

 и    

 

2. ________________________________, _______________, Улица ________________ 

број ____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 

_________________, отворен код ______________________, које заступа  

______________________________ (у даљем тексту: Добављач ) 

 
 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 

даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара – 

Одржавање и сервисирање опреме -  набавка потрошног материјала и резервних 

делова у  хемијској  лабораторији са уградњом , број ЈН ОП 04/2014,  спровео отворени 

поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за 

Партију број 4 - Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача 

МИЛЕСТОНЕ ТЕХНОЛОГИЕС - ЈН ОП 04/2014 која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2014. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 

 
 

Члан 2. 

Предмет уговора је Сервисирање опреме - набавка резервних делова  произвођача 

МИЛЕСТОНЕ ТЕХНОЛОГИЕС са уградњом. 

Добављач се обавезује да у складу са потребама Нарзучилаца испоручи предмет набавке и 

изврши уградњу истог уз све пратеће неопходне прегледе и контроле, а према понуди број 

___________ од _________ 2014. и по јединичним ценама израженим у структури цена, која чине 

саставни део овог Уговора. 
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Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања 

уговора и обухватају све трошкове. 

Све радње које је по правилима сервисирања Добављач дужан да обави пре и после уградње, 

резервних делова, као и сама уградња дела, подразумевају се као обавеза Добављача коју он не 

тарифира накнадно. Све наведене активности улазе у цену, која је понуђена као цена резервног дела 

са уградњом. 

Члан 4. 

 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу 

отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и Наручиоца. 

Рок плаћања: након извршене испоруке (односно извршене уградње, уколико се уз 

испоруку одмах врши уградња предмета јавне набавке), у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Члан 5. 

 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном 

захтеву Наручиоца, у року од                                календарских дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже 

Јовановића 27А. У договору са Наручиоцем, Добављач ће извршити уградњу делове и све 

потребне пратеће сервисне радње. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

 

Члан 6. 

 

Испорука резервних делова се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са 

сертификатом испоручене и свим пратећим прилозима. 

Уколико се уз испоруку истовремено врши и уградња предметних резервних делова, 
сервисер ће уз присуство представника Наручиоца извршити уградњу уз претходну проверу да 
ли су допремљени делови у складу са затевима из техничке документације. 

Уколико се због потреба наручиоца уградња делова не врши у време кад се делови 

испоручују, представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и 

установи да су у у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и 

количинама) која је саставни део уговора. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се 

да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације. 

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом 
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облику. 
Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу. 

Уколико се установи да испоручени и уграђени делови нису исправни и задовољавајући 
Добављач се обавезује да предметни део  замени за део одговарајућег квалитета у року од 
15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном Добављач одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача. 

 

Члан 7. 
 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. 

став 2. овог уговора, а не више од 10%. 

У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет) 

дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава 

право да раскине предметни Уговор. 

Члан 8. 

Добављач Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

достави:  

 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ -а. 

2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и 

оверену,са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, 

неопозива и безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. 

Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора. 

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

-  прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 
и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року 

од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором,  а 

тичу се гарантног рока. 

Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена 

Испоручиоцу након истека гарантног рока. 
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Члан 9. 
 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса. 

  

Члан 10. 

 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а може се окончати и раније, 

уколико се комплетна набавка до утрошка уговорене вредности изврши пре уговореног периода. 

 

Члан 11. 

 
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене 

околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да 

споразумно раскину овај Уговор. 

 

Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 14. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



страна 45 од 70 
 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН OP 04/2014 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О СЕРВИСИРАЊУ ОПРЕМЕ 

СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА АГИЛЕНТ ТЕХНОЛОГИЕС 

(ПАРТИЈА 5) 

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1. MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. 

Немањина бр.22-26, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту 

Наручилац), ПИБ:107684065; Матични број: 17855140 

 

 и    

 

2. ________________________________, _______________, Улица ________________ 

број ____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 

_________________, отворен код ______________________, које заступа  

______________________________ (у даљем тексту: Добављач ) 

 
 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 

даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара – 

Одржавање и сервисирање опреме -  набавка потрошног материјала и резервних 

делова у  хемијској  лабораторији са уградњом , број ЈН ОП 04/2014,  спровео отворени 

поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за 

Партију број 5 - Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача 

АГИЛЕНТ ТЕХНОЛОГИЕС - ЈН ОП 04/2014 која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2014. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 

 
 

Члан 2. 

Предмет уговора је Сервисирање опреме - набавка резервних делова  произвођача 

АГИЛЕНТ ТЕХНОЛОГИЕС са уградњом. 

Добављач се обавезује да у складу са потребама Нарзучилаца испоручи предмет набавке и 

изврши уградњу истог уз све пратеће неопходне прегледе и контроле, а према понуди број 

___________ од _________ 2014. и по јединичним ценама израженим у структури цена, која чине 

саставни део овог Уговора. 
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Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања 

уговора и обухватају све трошкове. 

Све радње које је по правилима сервисирања Добављач дужан да обави пре и после уградње, 

резервних делова, као и сама уградња дела, подразумевају се као обавеза Добављача коју он не 

тарифира накнадно. Све наведене активности улазе у цену, која је понуђена као цена резервног дела 

са уградњом. 

Члан 4. 

 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу 

отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и Наручиоца. 

Рок плаћања: након извршене испоруке (односно извршене уградње, уколико се уз 

испоруку одмах врши уградња предмета јавне набавке), у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Члан 5. 

 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном 

захтеву Наручиоца, у року од                                календарских дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже 

Јовановића 27А. У договору са Наручиоцем, Добављач ће извршити уградњу делове и све 

потребне пратеће сервисне радње. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

 

Члан 6. 

 

Испорука резервних делова се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са 

сертификатом испоручене и свим пратећим прилозима. 

Уколико се уз испоруку истовремено врши и уградња предметних резервних делова, 
сервисер ће уз присуство представника Наручиоца извршити уградњу уз претходну проверу да 
ли су допремљени делови у складу са затевима из техничке документације. 

Уколико се због потреба наручиоца уградња делова не врши у време кад се делови 

испоручују, представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и 

установи да су у у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и 

количинама) која је саставни део уговора. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се 

да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације. 

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом 
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облику. 
Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу. 

Уколико се установи да испоручени и уграђени делови нису исправни и задовољавајући 
Добављач се обавезује да предметни део  замени за део одговарајућег квалитета у року од 
15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном Добављач одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача. 

 

Члан 7. 
 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. 

став 2. овог уговора, а не више од 10%. 

У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет) 

дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава 

право да раскине предметни Уговор. 

Члан 8. 

Добављач Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

достави:  

 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ -а. 

2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и 

оверену,са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, 

неопозива и безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. 

Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора. 

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

-  прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 
и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року 

од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором,  а 

тичу се гарантног рока. 

Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена 

Испоручиоцу након истека гарантног рока. 
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Члан 9. 
 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса. 

  

Члан 10. 

 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а може се окончати и раније, 

уколико се комплетна набавка до утрошка уговорене вредности изврши пре уговореног периода. 

 

Члан 11. 

 
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене 

околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да 

споразумно раскину овај Уговор. 

 

Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 14. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 
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МОДЕЛ УГОВОРА О СЕРВИСИРАЊУ ОПРЕМЕ 

СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  ПРОИЗВОЂАЧА АНАЛИТИК ЈЕНА 

(ПАРТИЈА 6) 

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1.MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. 

Немањина бр.22-26, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац), 

ПИБ:107684065; Матични број: 17855140 

 

 и    

 

2.________________________________, _______________, Улица ________________ број 

____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 

_________________, отворен код ______________________, које заступа  

______________________________ (у даљем тексту: Добављач ) 

 
 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 

даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара – 

Одржавање и сервисирање опреме -  набавка потрошног материјала и резервних 

делова у  хемијској  лабораторији са уградњом , број ЈН ОП 04/2014,  спровео отворени 

поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за 

Партију број 6 - Сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача 

АНАЛИТИК ЈЕНА - ЈН ОП 04/2014 која је саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2014. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 

 
 

Члан 2. 

Предмет уговора је Сервисирање опреме - набавка резервних делова  произвођача 

АНАЛИТИК ЈЕНА са уградњом. 

Добављач се обавезује да у складу са потребама Нарзучилаца испоручи предмет набавке и 

изврши уградњу истог уз све пратеће неопходне прегледе и контроле, а према понуди број 
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___________ од _________ 2014. и по јединичним ценама израженим у структури цена, која чине 

саставни део овог Уговора. 

 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања 

уговора и обухватају све трошкове. 

Све радње које је по правилима сервисирања Добављач дужан да обави пре и после уградње, 

резервних делова, као и сама уградња дела, подразумевају се као обавеза Добављача коју он не 

тарифира накнадно. Све наведене активности улазе у цену, која је понуђена као цена резервног дела 

са уградњом. 

Члан 4. 

 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу 

отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и Наручиоца. 

Рок плаћања: након извршене испоруке (односно извршене уградње, уколико се уз 

испоруку одмах врши уградња предмета јавне набавке), у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Члан 5. 

 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном 

захтеву Наручиоца, у року од                                календарских дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже 

Јовановића 27А. У договору са Наручиоцем, Добављач ће извршити уградњу делове и све 

потребне пратеће сервисне радње. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

 

Члан 6. 

 

Испорука резервних делова се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са 

сертификатом испоручене и свим пратећим прилозима. 

Уколико се уз испоруку истовремено врши и уградња предметних резервних делова, 
сервисер ће уз присуство представника Наручиоца извршити уградњу уз претходну проверу да 
ли су допремљени делови у складу са затевима из техничке документације. 

Уколико се због потреба наручиоца уградња делова не врши у време кад се делови 

испоручују, представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и 

установи да су у у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и 

количинама) која је саставни део уговора. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се 
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да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације. 

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом 
облику. 

Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу. 
Уколико се установи да испоручени и уграђени делови нису исправни и задовољавајући 
Добављач се обавезује да предметни део  замени за део одговарајућег квалитета у року од 
15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном Добављач одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача. 

 

Члан 7. 
 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. 

став 2. овог уговора, а не више од 10%. 

У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет) 

дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава 

право да раскине предметни Уговор. 

Члан 8. 

Добављач Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

достави:  

 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ -а. 

2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и 

оверену,са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, 

неопозива и безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. 

Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора. 

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

-  прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 
и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року 

од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором,  а 

тичу се гарантног рока. 
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Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена 

Испоручиоцу након истека гарантног рока. 

 

 

 

Члан 9. 
 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса. 

  

                                                              Члан 10. 

 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а може се окончати и раније, 

уколико се комплетна набавка до утрошка уговорене вредности изврши пре уговореног периода. 

 

Члан 11. 

 
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене 

околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да 

споразумно раскину овај Уговор. 

 

                                                                       Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 14. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 
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МОДЕЛ УГОВОРА О СЕРВИСИРАЊУ ОПРЕМЕ 

СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА РАЗЛИЧИТИХ ПРОИЗВОЂАЧА  

(ПАРТИЈА 7) 

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1.MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. 

Немањина бр.22-26, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту 

Наручилац), ПИБ:107684065; Матични број: 17855140 

 

 и    

 

2.________________________________, _______________, Улица ________________ 

број ____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 

_________________, отворен код ______________________, које заступа  

______________________________ (у даљем тексту: Добављач ) 

 
 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 

даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара – 

Одржавање и сервисирање опреме -  набавка потрошног материјала и резервних 

делова у  хемијској  лабораторији са уградњом , број ЈН ОП 04/2014,  спровео отворени 

поступак јавне набавке добара; 

 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за 

Партију број 7 , за јавну набавку добара - Сервисирање опреме са уградњом резервних 

делова  произвођача АГИЛЕНТ ТЕХНОЛОГИЕС ЈН ОП 04/2014 која је саставни део 

овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2014. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 

 
 

Члан 2. 

Предмет уговора је Сервисирање опреме - набавка резервних делова  произвођача 

АГИЛЕНТ ТЕХНОЛОГИЕС са уградњом. 
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Добављач се обавезује да у складу са потребама Нарзучилаца испоручи предмет набавке и 

изврши уградњу истог уз све пратеће неопходне прегледе и контроле, а према понуди број 

___________ од _________ 2014. и по јединичним ценама израженим у структури цена, која чине 

саставни део овог Уговора. 

 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара. 

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања 

уговора и обухватају све трошкове. 

Све радње које је по правилима сервисирања Добављач дужан да обави пре и после уградње, 

резервних делова, као и сама уградња дела, подразумевају се као обавеза Добављача коју он не 

тарифира накнадно. Све наведене активности улазе у цену, која је понуђена као цена резервног дела 

са уградњом. 

Члан 4. 

 

Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу 

отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника Добављача и Наручиоца. 

Рок плаћања: након извршене испоруке (односно извршене уградње, уколико се уз 

испоруку одмах врши уградња предмета јавне набавке), у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца, као и број отпремнице. 

Члан 5. 

 

Добављач ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке извршити по писаном 

захтеву Наручиоца, у року од                                календарских дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже 

Јовановића 27А. У договору са Наручиоцем, Добављач ће извршити уградњу делове и све 

потребне пратеће сервисне радње. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет Добављача. 
Добављач има обавезу да најави испоруку на локацију Наручиоца, најмање 24 

(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници. 

 

Члан 6. 

 

Испорука резервних делова се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са 

сертификатом испоручене и свим пратећим прилозима. 

Уколико се уз испоруку истовремено врши и уградња предметних резервних делова, 
сервисер ће уз присуство представника Наручиоца извршити уградњу уз претходну проверу да 
ли су допремљени делови у складу са затевима из техничке документације. 

Уколико се због потреба наручиоца уградња делова не врши у време кад се делови 

испоручују, представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и 

установи да су у у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и 
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количинама) која је саставни део уговора. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се 

да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације. 

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом 
облику. 

Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу. 
Уколико се установи да испоручени и уграђени делови нису исправни и задовољавајући 
Добављач се обавезује да предметни део  замени за део одговарајућег квалитета у року од 
15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном Добављач одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача. 

 

Члан 7. 
 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Добављач се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. 

став 2. овог уговора, а не више од 10%. 

У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет) 

дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава 

право да раскине предметни Уговор. 

Члан 8. 

Добављач Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

достави:  

 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ -а. 

2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и 

оверену,са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, 

неопозива и безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. 

Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора. 

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

-  прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; 
и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року 

од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
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Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором,  а 

тичу се гарантног рока. 

Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена 

Испоручиоцу након истека гарантног рока. 

 

 

 

Члан 9. 
 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса. 

  

                                                              Члан 10. 

 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а може се окончати и раније, 

уколико се комплетна набавка до утрошка уговорене вредности изврши пре уговореног периода. 

 

Члан 11. 

 
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза. 

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене 

околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да 

споразумно раскину овај Уговор. 

 

Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 14. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три) . 
 
 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, [навести 

назив понуђача], даје:  

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке добара – Одржавање и сервисирање опреме -  набавка потрошног материјала и 

резервних делова у  хемијској  лабораторији са уградњом ЈН ОП 04/2014,  

ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ  ____________, 

 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 

 

Н А П О М Е Н А: Образац израдити у довољном броју примерака у зависности од броја партија за 

које Понуђач подноси понуду. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

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

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ________________________________________________ [навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара – Одржавање и сервисирање опреме -  набавка потрошног 

материјала и резервних делова у  хемијској  лабораторији са уградњом ЈН ОП 04/2014, 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2014.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДАБАЊУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И 

ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

Понуђач ________________________________________________ [навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара – Одржавање и сервисирање опреме -  набавка потрошног 

материјала и резервних делова у  хемијској  лабораторији са уградњом ЈН ОП 04/2014 

изјављује под материјалном и моралном одговорношћу да ћe у циљу обезбеђења доброг 

извршења посла и отклањање грешака у гарантном року, најкасније у тренутку закључења 

уговора о јавној набавци, предати Наручиоцу потписане и оверене сопствене  менице  са  

меничним  овлашћењем  у  складу  са  захтевима  конкурсне дикументације а која je уписана у 

Регистар меница који води Народна банка Србије. 
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XII СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 1 -  сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача ЕЛГА И СЕЛЕКТА 
 

Р.б

р. 

Опис Количина  Јединична цена без 

ПДВ-а 

Укупна ЦЕНА без 

ПДВ-а 

1. Preventivni pregled uredjaja u trenutnom stanju, 

potvrdjivanje performansi i izdavanje izvestaja o 

ispravnosti sa potrebnim potrosnim materijalom 

i delovima ELGA  

 

4 уређаја   

2. Servis i ugradnja potrebnih delova za vakuum 

pumpu i termo blok Selecta nakon obavljenog 

preventivnog pregleda 

2 уређаја 
  

3. ELGA LC141 – patrona za preciscavanja vode  3 ком   

4. ELGA LC162 – patrona za preciscavanja vode 4 ком   

5. ELGA LC134 – patrona za preciscavanja vode 2 ком   

6. Macro epruveta za uzorak, Ø42, Selecta kat br. 

4042300 

20 ком   

7. Kalibracija mernih sistema uredjaja  ELGA 3 ком   

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1 (позиција од 1 до 7) ____________________ без ПДВ-а. 

 

Напомена: 

У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ унети износ јединичне цене (комад, паковање, кутија, сет, 

уређај, зависно од позиције). 

У поље „Укупна ЦЕНА без ПДВ-а“ унети износ цене за укупну количину по позицији. 
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ПАРТИЈА 2 -    сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача ПЕРКИН ЕЛМЕР 

Р.бр. Опис Количина, 

број 

потребних 

резервних 

делова 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна ЦЕНА без 

ПДВ-а 

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI 

MATERIJAL ZA GC CLARUS 500: 

   

1. P/N 0990-3394  1/8-inch x 1.0-mm graphite 

ferrulesfor 0.53-mm i.d. columns  

1 пак   

2. P/N 0992-0141  1/16-inch x 0.8-mm graphite 

ferrules 1 for 0.53-mm i.d. columns    

1 пак   

3. P/N N6502001  PSS Siltek Deactivated 

Split/Splitless Liner with Wool 2mm– 5 kom/pak    

1 пак   

4. P/N N9306219   Advanced Green Injector Port 

Septa, 11 mm, Pkg 50  – 1 pak                        

1 пак   

5. P/N N6101747   Viton O-Rings for PT 

Split/Splitless Inlet System, 10 kom/                              

1 пак   

6.  P/N N6101390   A/S Syringe, Metal plunger in 

barrel, PTFE-tipped seal, Vol: 5µL, OD: 0.63                                                               

1 ком   

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI 

MATERIJAL ZA AAS 200 I 600:  

   

7. B3140362 Ultra clean THGA Graphite Tubes      

20kom/pak  

1 пак   

8. B0500748 O-RING 16 X 1,75 VITON  1 ком 

 

  

9. 09902219 VITON O-RING  BURNER HEAD  1 ком 

 

  

10. N0401171 RING-DEWEY CLAMPING  1 ком 

 

  

11. N3150198 HANDLE ASSY-HGA900 ARM 

TONG  

1 ком   

12. B3150458 NEBULIZER TUBING ASSEMBLY 

AANALYST 200  

1 ком   

13. B3001566 SAMPLE CUPS 2.5 ML-QTY.  рак. 

1000/1 

1 пак   

14. B3001647 Sample Tray for AS-93 plus 

Autosampler, Capacity: 9/29, 50mL/15mL 

2 ком   

15. B3140618 Sample Tray for AS-93 plus 

Autosampler, Capacity: 60, 15mL  
4 ком   

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI 

MATERIJAL ZA OZON PREC.GC:  

   

16. 02450972 GRAPHITE FERRULES                  

10kom/pak.  

1 пак   

17. 09903915 1/8IN GRAPHITE FERRULE          

10kom/pak. 

1 пак   

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI 

MATERIJAL ZA ICP-OES:  

   

18. N0770358  GemCone Nebulizer for 

Optima2X00/4X00/5X00/7X00 

1 ком   

19. 09908265  Crevo za nebulajzer  1 ком 

 

  

20. 09985708  PTFE Tubing ,031x,016 PER 

1FT/0,3m  

1 ком   

21. 09902033  Xflow Neb Emf Cap O-ring  1 ком   
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22. 00473543 End Cap Ring for Scoot Spray 

Chamber 

1 ком   

 Uz GemCone nebulajzer  nephodno:  

. 

  

23. N0770336 crevo sa brzim konektorom za 

povezivanje GemCone nebulizara sa argonom 

1 ком   

 Uz Cyclonic Spray Chamber  neophodni  

adapteri za povezivanje Spray Chamber-a sa 

Torche-om pošto ste pri nabavci instrumenta 

kupili Scot Spray Chamber: 

 

 

 

 

 

 

24. N0770614 Cyclonic Spray Chamber Adapter 1 ком 

 

  

25. N0770613 Drain Adapter Assembl 1 ком 

 

  

26. 431301  Bezbedonosne membrane za posude za 

digestiju XP1500 plus  

10 пак   

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI 

MATERIJAL ZA FIMS:   

   

27. B0193161 Pump tube 1,520*0,860mm, 

yelow/blue/yelow  pak.12/1 

2 пак   

28. B0193160 Pump tube 1,14*0,860mm, red/red  

pak.12/1 

1 пак   

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 2 (позиција од 1 до 28) ____________________ без ПДВ-а. 

 

Напомена: 

У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ унети износ јединичне цене (комад, паковање, кутија, сет, 

уређај, зависно од позиције). 

У поље „Укупна ЦЕНА без ПДВ-а“ унети износ цене за укупну количину по позицији. 
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ПАРТИЈА 3 -    сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача  

ДИОНЕКС И РАДИОМЕТЕР 

 

Р.бр. Опис Количина 

 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

Укупна ЦЕНА 

без ПДВ-а 

 REZERVNI DELOVI I POTROSNI 

MATERIJAL ZA IC DIONEX ICS-900: 
   

1. Ion Pac Analytical AS14, 4x250mm 

DIONEX 

1   

2. Ion Pac Guard AG14, 4x50mm DIONEX 1 

 

  

3. AMMS 300, 4mm DIONEX 1 

 

  

4. VERIFIKACIJA/ETALONIRANJE 

jednom godišnje 

   

 REZERVNI DELOVI I POTROSNI 

MATERIJAL ZA IC DIONEX ICS-1600:  
   

5. 5 mL vials with filter caps – DIONEX 

250/kutija  

5 кутија   

6. Ion Pac CS12/A, 4x250mm, Analytical 

DIONEX 

1   

7. Ion Pac CG12/A, 4x50mm, Guard 

DIONEX 

1   

8. CSRS 300x4mm DIONEX 1 

 

  

9. VERIFIKACIJA/ETALONIRANJE 

jednom godišnje 

   

 

 

REZERVNI DELOVI i POTROSNI 

MATERIJAL ZA KONDUKTOMETAR  

RADIOMETER CDM-230:  

 

 

 

 

 

 

10. KCl.L - 30 RADIOMETER  1 

 

  

11. Conductivity cell 4-pole, CDC866T 

RADIOMETER  

1   

12. Conductivity cell 4-pole, CDC566T 

RADIOMETER  

1   

13. Conductivity st. solution 0.01 D KCl ± 

0.5%, 1408μS/cm RADIOMETER 

1   

14. ETALONIRANJE, jednom godišnje    

 

 

REZERVNI DELOVI i POTROSNI 

MATERIJAL ZA pH-METAR 

RADIOMETER PHM-240 

 

 

 

 

 

 

15. Temperature sensor T201 RADIOMETER  1 

 

  

16. Combined pH electrode Red Rod 

PHC2001-8 RADIOMETER 

1   

17. IUPAC Standard buffer solution 

pH=4.005±0.010 RADIOMETER 

1 

 

 

 

 

 

18. IUPAC Standard buffer solution 

pH=7.000±0.010 RADIOMETER 

1   
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19. Buffer solution pH 1.0 (20 

°C)hydrochloric acid / 

potassium chloride, traceable to 

SRM from NIST and PTB 

 

1 

 

 

 

 

20. ETALONIRANJE, jednom godišnje    

 REZERVNI DELOVI i POTROSNI 

MATERIJAL ZA ASE 350 DIONEX:  

 

 

 

 

 

 

21. Kit, Cell, Peek, ASE3, PKG/50 , (Thermo 

scientific P/N-061687) 

2   

22. Kit, Frits, 10 microns, 50EA, ASE1,3   

(Thermo scientific P/N-056775) Kit,  

1   

23. O-Ring, TFE, Cell, Cap, PKG50, (Thermo 

scientific P/N-049457) 

5   

24. GlassFiber_Cellulose, Size-27mm, 

100PCS, (DIONEX, P/N-068093) 

5   

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 3 (позиција од 1 до 24) ____________________ без ПДВ-а. 

 

Напомена: 

У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ унети износ јединичне цене (комад, паковање, кутија, сет, 

уређај, зависно од позиције). 

У поље „Укупна ЦЕНА без ПДВ-а“ унети износ цене за укупну количину по позицији. 
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ПАРТИЈА 4 -    сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача МИЛЕСТОНЕ 

 
Р.бр. Опис Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна ЦЕНА без 

ПДВ-а 

 REZERVNI DELOVI i 

POTROSNI MATERIJAL ZA 
Milestone ETHOS TC:  

   

1. HS-08 HTC protection shield for 

HPR-100  

2 ком   

2. 050183 ATC adapter disc, Milestone  2 ком 

 

  

3. 050184 ATC cup spring, Milestone 2 ком 

 

  

4. 055135 ATC-CE ceramic pipe with 

PTFE coating and siling, Milestone 

6 ком   

5. 055136 ATC-CE vessel cap, 

Milestone 

2 ком   

6. 055139 ATC pressure screw, 

Milestone 

3 ком   

7. 87803   ATC-CE/FO Reference pin, 

Milestone 

2 ком   

8. 87843   ATC-400CE Sensor PTFE 

coating  reparing kit, Milestone 

3 ком   

9. TFM  vessel 100ml    4 ком  

 

  

10. Indikator ring  4 ком 

 

  

11. TFM cover   8 ком 

 

  

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 4 (позиција од 1 до 11) ____________________ без ПДВ-а. 

 

Напомена: 

У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ унети износ јединичне цене (комад, паковање, кутија, сет, 

уређај, зависно од позиције). 

У поље „Укупна ЦЕНА без ПДВ-а“ унети износ цене за укупну количину по позицији. 
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ПАРТИЈА 5 -  сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача 

 АГИЛЕНТ ТЕХНОЛОГИЕС 

Р.бр. 
Идентиф. 

бр. 
Опис Kоличиа 

Јед. 

мере 

Укупна 

количина: 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

Укупна ЦЕНА 

без ПДВ-а 

1. PM_MSD 

Preventive 

maintenance of 

GCMSD, LCMS, 

ICPMS 

1.00 кoм 1   

2. PM_MSD 

Preventive 

maintenance of 

GCMSD, LCMS, 

ICPMS 

1.00 кoм 1   

3. PM_MSD 

Preventive 

maintenance of 

GCMSD, LCMS, 

ICPMS 

1.00 кoм 1   

4. OQ_LCMS 
LCMS Instrument 

OQPV 
1.00 кoм 1   

5. OQ_GCMS GCMS Instrument OQ 1.00 кoм 1   

6. OQ_ICPMS ICPMS Instrument OQ 1.00 кoм 1   

7. 
05988-

20066 

Column nut fitting, 

1/Pk 
10.00 пак 10   

8. 5181-8830 Column nut  2/PK 5.00 пак 10   

9. 5188-6497 
QuickPick Splitless 

Inlet/Vent PM Kit 
1.00 кoм 1   

10. 5190-2293 
Liner,UI,splitless,sngle 

taper,glasswool 
1.00 кoм 2   

11. 5181-3361 

Syringe, 10ul tapered, 

FN 23-26s/42/HP,  

6/Pk 

1.00 пак 6   

12. 5188-5367 
Gold Plated Inlet Seal 

with Washer, 1/Pk 
4.00 пак 4   

13. 6040-0834 Vacuum pump fluid 5,00 кoм 5   

14. 3162-1056 
Oil Mist Filter 7.52in 

long for E2M18 
1.00 кoм 1   

15. 5188-6568 
Non-Stick Liner О-

Ring 10/Pk 
1.00 пак 10   

16. 5188-5365 

Ferrule 

Vespel/Graphite 250u   

10/PK 

2.00 пак 20   

17. 5181-3323 
0.4mm; 200,250um 

ferrules  10/PK 
2.00 пак 20   

18. 5062-3508 

Filament,high 

temperature EI for 

GCMS,1/PK 

2.00 пак 2   

19. 
G3170-

60050 

HP-5MSI, L-30m, 

Diam-0.25mm, Film-

0.25um,  

1.00 кoм 1   

20. 5181-334 
Non-Stick BTO Inlet 

Septa 11mm 50/Pk 
2.00 пак 100   
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21. 
19091S-

433I 

Blue Screw Caps& 

Septa, 100/PK 
10 пак 1000   

22. 5183-4757 

Ivory PTFE/red 

silicone rubber septa, 

100/PK 

50 пак 5000   

23. 5182-0717 
PM Kit for binary 

pump 
1.00 кoм 1   

24. 5182-0731 
PM Kit for standard 

autosamplers 
1.00 кoм 1   

25. 
G1312-

68730 

SST Capillary 

105x0.17mm, m/m, 

ps/ps 

1.00 кoм 1   

26. 
G1313-

68730 

SST Capillary 

150x0.17mm, m/m, 

ps/ps 

1.00 кoм 1   

27. 
G1312-

87306 

Electrode kit for 

Penning Gauge 
20 кoм 20   

28. 
G1312-

87305 

Body Tube assembly 

(Penning gauge) 
1.00 кoм 1   

29. 
G1820-

81013 

Needle seat/capillary, 

0.17mm,id. 2.3µl 
1,00 кoм 1   

30. 
G1820-

81012 

QuickPick LC/MS PM 

Kit 
1.00 кoм 1   

31. 
G1313-

87101 

SST Capillary 320 x 

0.17 mm m/m p-s/p-s 
1.00 кoм 1   

32. 5190-1443 
SST Capillary 230 x 

0.17 mm m/m p-s/p-s 
1.00 кoм 1   

33. 5067-1571 SP (6ml VIAL) 2.00 кoм 2   

34. 5067-1570 
CITRANOX

®
, 

ICPMS cone cleaning 

detergente  3,8L/Pk 

1.00 кoм 1   

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 5 (позиција од 1 до 34) ____________________ без ПДВ-а. 

 

Напомена: 

У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ унети износ јединичне цене (комад, паковање, кутија, сет, 

уређај, зависно од позиције). 

У поље „Укупна ЦЕНА без ПДВ-а“ унети износ цене за укупну количину по позицији. 
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ПАРТИЈА 6  -  сервисирање опреме са уградњом резервних делова  произвођача 

 АНАЛИТИК ЈЕНА 

Р.бр. Идентиф. бр. Опис Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна ЦЕНА без 

ПДВ-а 

1. 402-520.137 glass screw joint 

(set) 

3 сет   

2. 402-884.005 tube for peristaltic 

pump, waste 

1 ком   

3. 402-885.011 tube for H3PO4 

pump 

1 ком   

4. 702-808.379 mains filter 1 ком 

 

  

5. 402-810.058 special catalyst, 

CeO2  

1 ком   

6. 402-885.010 combustion tube 1 ком 

 

  

7. 702-890.413 moleculite, pack

  

1 ком   

8.  Verifikacija 

performansi po 

proceduri 

proizvođača, 

jednom godišnje 

   

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 6 (позиција од 1 до 8) ____________________ без ПДВ-а. 

 

Напомена: 

У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ унети износ јединичне цене (комад, паковање, кутија, сет, 

уређај, зависно од позиције). 

У поље „Укупна ЦЕНА без ПДВ-а“ унети износ цене за укупну количину по позицији. 
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ПАРТИЈА 7 - сервисирање опреме са уградњом резервних делова разних других произвођача 

 

Р.бр Опис Количина Јединична цена без 

ПДВ-а 

Укупна ЦЕНА без 

ПДВ-а 

 

1. 

Сервисирање и резервни 

делови за ултразвучне каде 

"ИСКРА"  

1   

 

2. 

 

Сервисирање и резервни 

делови за инструмент за 

упаравање у струји азота  

"TEХНE" 

1   

 

3. 

 

Сервисирање и резервни 

делови за УВ/Вис модел1650  3   

 

4. 

 

Сервисирање и резервни 

делови грејна тела са 6 места  4   

 

5. 

 

Сервисирање и резервни 

делови за сушницe  5   

 

6. 

Сервисирање и резервни 

делови термоблок за 

дигестију са 20 места  

1   

 

7. 

Сервисирање и резервни 

делови ФЛАПХО пламени 

фотометар,  

 

1 

  

 

8. 

 

Сервисирање и резервни 

делови ИР линија са 6 

грејних места "ЕДМУНД 

БИХЛЕР" 

 

1 

  

 

9. 

Сервисирање и резервни 

делови за центрифугу 

"ХЕТТИХ" 

 

1 

  

 

10. 

Сервисирање и резервни 

делови за вакуум упаривач 

"БИХИ" 

 

2 

  

 

 

УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 7 (позиција од 1 до 10) ____________________ без ПДВ-а. 

 

Напомена: 

У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ унети износ јединичне цене (комад, паковање, кутија, сет, 

уређај, зависно од позиције). 

У поље „Укупна ЦЕНА без ПДВ-а“ унети износ цене за укупну количину по позицији. 

 


