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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 поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН МВ 03/2014 је набавка добра – Набавка хемикалија и
лабораторијских материјала.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Мирјана Балаћ
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 ,
mirjana.balac@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 број ЈН МВ 07/2014 је набавка добара: Набавка хемикалија и
лабораторијских материјала, за потребе Наручиоца у складу са описима из ПОГЛАВЉА III
конкурсне документације.
Према општем речнику набавки предмет јавне набавке сврстава се у категорију: Основне
неорганске и органске хемикалије – Шифра из О.Р.Н. је: 24300000.
Процењена вредност јавне набавке је до 1.739.000 динара, без пореза на додату вредност.
2. Набавка је обликована у десет партија и то :
Партија 1 – П.А. хемикалије 2014, процењена вредност је 186.667,00 динара без ПДВ-а.
Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије
Партија 2 – Стандардни раствори 2014, процењена вредност је 83.334,00 динара без ПДВ-а.
Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије
Партија 3 – Техничке хемикалије 2014, процењена вредност је 41.667,00 динара без ПДВ-а.
Шифра из О.Р.Н. је: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије
Партија 4 – Неорганске киселине 2014, процењена вредност је 116.667,00 динара без ПДВ-а.
Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије
Партија 5 – Стандарди за гасну хроматографију 2014, процењена вредност је 141.667,00 динара
без ПДВ-а. Шифра из О.Р.Н. је: 24324400 – Једињења са азотним функцијама
Партија 6 – Стандарди за јонску хроматографију и ИЦП/ААС 2014, процењена вредност је
191.667,00 динара без ПДВ-а. Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије
Партија 7 – Екстра чисти растваеачи 2014, процењена вредност је 141.667,00 динара без ПДВ-а.
Шифра из О.Р.Н. је: 24327000 - Разне органске хемикалије
Партија 8 – Лабораторијски пластични материјали 2014, процењена вредност је 116.667,00 динара
без ПДВ-а. Шифра из О.Р.Н. је: 19520000 – Производи од пластичних маса
Партија 9 – Лабораторијско стакло 2014, процењена вредност је 493.997,00 динара без
ПДВ-а. Шифра из О.Р.Н. је: 33790000 - Лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од
стакла
Партија 10 – Филтер папир 2014, процењена вредност је 225.000,00 динара без ПДВ-а.
Шифра из О.Р.Н. је: 15994200 – филтер хартија

III ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДОБАРА
ПАРТИЈА 1

п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ

2014

Ред.
бр.

НАЗИВ

Хем.
формула

Квалитет

Паковање

Количина

Укупна
количина

1

Amonijumhepta-molibdat

(NH4)6Mo7O24

p.a.

250g

1

250 g

2

Feroin

C36H24FeN6O4
S

p.a.

0.25L

4

1L

3

Amonijum oksalat

(NH4)2C2O4

p.a.

250 g

1

250 g
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4

Natrijum nitrit

5

Feroamonijumsulfat

6

Kalijum antimoniltartarat
hemihidrat

7
8

NaNO2
Fe(NH4)2(SO4
)

p.a

250 g

1

p.a.

1 kg

2

250g
2 kg

К(SbО)

p.a.

250g

1

250 g

Kalijum fericijanid

K3Fe(CN)6

p.a

250g

1

0,25 kg

Natrijum tiosulfat

Na2S2O3

p.a.

250g

2

500 g

C3Cl2N2NaO3

p.a

25 g

1

25 g

HONH2Cl

AAS
p.a.

250g

1

250g

4

250g
1 kg

p.a.
p.a.

250 g

1

100g

1

250g
100g

p.a.

1 kg

6

6kg

1L

3

3L

10

Natrijum
dihloroisocijanurat
Hidroksilamonijumhlorid

11

Oksalna kiselina dihidat

C2H2O4

12

Kalijum jodat

KJO3

13

LAS

C12H25NaO4S

14

Natrijum sulfat

15

Vodonik peroksid

30% H2O2

16

Kalijum hidroksid

85% KOH

p.a.

1kg

6

17

Kalijum hidrogen ftalat

C8H5O4K

p.a.

100g

1

6kg
100g

18

Kalijum natrijum tartarat

500g

1

500g

p.a

25g

1

25g

p.a.

10 g

5

p.a.

100g

2

50 g
200g

p.a.

25g

2

50g

9

Na2[Fe(CN)5N
O2]

p.a.

19

Natrijum nitroprusid

20

Metil-oranž

21

Jod sublimisani

22

N-(1-Naphthyl)ethilenediamine dihydrochloride

23

Amonijum-hlorid

NH4Cl

p.a.

500g

2

1000 g

24

Kalijum nitrat

KNO3

p.a.

50g

1

50g

25

Natrijum nitrat

NaNO3

p.a.

100 g

1

100g

26

Kalcijum karbonat

CaCO3

p.a

500 g

1

500g

J2

Захтевана чистоћа за Партију 1:
1. Amonijumheptamolibdat tetrahidrat
Sadržaj
min 99%
Nitrati
max. 0.003%
Fosfati
max. 0.0005%
Gvožđe
max. 0.0005%
3. Amonijum oksalat
Sadržaj
min 99.5%
Hloridi
max. 0.0005%
Nitrati
max 0.0005%
Gvožđe
max. 0.0002%
5. Fero-amonijum sulfat heksahidrat
Sadržaj
min 99%
Hloridi
max. 0.001%
Gvožđe+3
max. 0.02%

2. Feroin – indikatorski rastvor
Redoks indikator
Sadržaj
min. 0.025M
Gustina: 1.006 g/mL at 20 °C
4. Natrijum nitrit
Sadržaj
min. 97.0%
Hloridi
max. 0.005%
Sulfati
max. 0.010%
Gvožđe
max. 0.001%
6. Kalijum antimoniltartarat hemihidrat
Sadržaj
min. 99.0%
Hloridi
max. 0.005%
Sulfati
max. 0.005%
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Fosfati
max. 0.002%
7. Kalijum fericijanid
Sadržaj
min. 99.0%
Nerastvorne materije
max. 0.005%
Hloridi
max. 0.01%
Sulfati
max. 0.005%
9. Natrijum dihloro-isocijanurat
Sadržaj
min. 98.0%
Gubitak sušenjem
12-15%
Gvožđe
max. 0.005%
11. Oksalna kiselina dihidrat
Sadržaj
min. 99.0%
Olovo
max. 0.005%
Hloridi
max. 0.005%
Sulfati
max. 0.02%
13. Lauril sulfat
Sadržaj
min. 99.0%
Gubitak sušenjem
max 1.0%
Rastvorljivost u vodi
0,10mg/ml
Λ: 220-350 nm
Amax max. 0,1
15. Vodonik peroksid 30%
Sadržaj
min. 30%
Slobodne kiseline(kao H2SO4) max 0.005%
Hloridi
max. 0.0001%
Sulfati
max. 0.0001%
17. Kalijum hidrogen ftalat
Sadržaj
min. 99.95%
Hloridi
max. 0.002%
Azotna jedinjenja(kao N)
max. 0.001%
Gvožđe
max. 0.0005%
19. Natrijum nitroprusid dihidrat
Sadržaj
min. 99.0%
Hloridi
max. 0.02%
Sulfati
max. 0.01%
heksacijanoferat (III)
max. 0.01%
21. Jod sublimisani
Sadržaj
min. 99.9%
T.topljenja
113oC
T. ključanja
184oC
23. Amonijum hlorid
Sadržaj
Nitrati
Fosfati
Gvožđe
25. Natrijum nitrat
Sadržaj
Hloridi
Sulfati
Gvožđe

min 99%
max. 0.003%
max. 0.0005%
max. 0.0005%
min. 99.8 %
max. 0.0005%
max 0.003%
max. 0.0001%

Gvožđe
max. 0.005%
8. Natrijum- tiosulfat pentahidrat
Sadržaj
min. 99.0%
Sulfati
max. 0.05%
Gvožđe
max. 0.0002%
10. Hidroksilamonijumhlorid
Sadržaj
min.99,5%
Arsen
maks. 0,0001%
Živa
maks. 0,000001%
12. Kalijum jodat
Sadržaj
min. 99,3%
Hloridi
max. 0.01%
Sulfati
max. 0.005%
14. Natrijum sulfat anhidrovani
Sadržaj
min. 99.0%
Hloridi
max. 0.02%
Kalcijum
max. 0.0005%
16. Kalijum hidroksid
Sadržaj
min. 85.0%
Hloridi
max. 0.005%
Sulfati
max. 0.005%
Gvožđe
max. 0.001%
18. Kalijum natrijum tartarat x 4H2O
Sadržaj
min. 99.0%
Hloridi
max. 0.005%
Olovo
max. 0.001%
Gvožđe
max. 0.001%
20. Metil oranž
Sadržaj
min. 85.0%
pH opseg
3.0-4.4
Λmax
505 nm
22. N-(1-Naphthyl) ethilenediamine
dihydrochloride
Sadržaj
min. 98.0%
1-Naphthylamine
max. 0.1%
2-Naphthylamine
max. 0.01%
24. Kalijum nitrat
Sadržaj
min. 99.8 %
Hloridi
max. 0.0005%
Sulfati
max 0.003%
Gvožđe
max. 0.0001%
26. Kalcijum karbonat
Sadržaj
min. 99.0%
Hloridi
max. 0.005%
Sulfati
max. 0.010%
Gvožđe
max. 0.001%
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ПАРТИЈА 2 СТАНДАРДНИ РАСТВОРИ 2014
Ред.
бр.

Хем.
формула

НАЗИВ
Hlorovodonična
kiselina
Natrijum hidroksid

1
2
3

Natrijum karbonat

4
5

Natrijum tiosulfat
Oksalna kiselina

6
Komplekson III
7

Srebro nitrat

Квалитет

Паковање

Количина

Укупна
количина

0.1М HCl

titrival

ampula

30

30 amp.

1 M NaOH
0.05 M
Na2CO3
0.1M Na2S2O3
0,05M
C2H2O4
0.1 M,
C10H14O8N2Na
2x2H20

titrival

ampula

10

10 amp.

titrival

ampula

10

10 amp.

titrival

ampula

30

30 amp.

titrival

ampula

20

20 amp.

titrival

ampula

10

10 amp.

0,1 N AgNO3

titrival

ampula

5

5 amp.

Захтевана чистоћа за ПАРТИЈУ 2:
1. Hlorovodonična kiselina titrival
Ampule 0.1 N, titrival HCl
Ampula sadrži 3.646 g HCl
3. Natrijum-karbonat 0.05M
ampule 0.05М titrival Na2CO3
аmpula sadrži 5.299g Na-karbonata
5. Oksalna kiselina
0.05 M titrival C2H2O4
Ampula sadrži 6.303g
7. Srebro nitrat titrival 0,1M
0.1 M titrival AgNO3
ampula sadrži 16.988g

2. Natrijum hidroksid titrival,
1М NaOH, аmpula sadrži 39.997 g NaOH
4. Natrijum- tiosulfat 0.05M,
ampula 0.05М titrival Na2S2O3
sadrži 12.409g Na-tiosulfata pentahidrata
6. Komplekson III
0.1 M titrival C10H14O8N2Na2x2H2O
ampula sadrži 33.621 g Kompleksona III

ПАРТИЈА 3 ТЕХНИЧКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ 2014
Хем.

Ред.
бр.

НАЗИВ

1

Sredstvo za pranje
laboratorijskog posuđa

2

Etanol, apsolutni

3

4

Квалитет

Паковање

Количина

Укупнo

tehnička hem.

1L

30

30 L

C2H5OH

tehnička hem.

1L

100

100 L

Sumporna kiselina
min.80%

H2SO4

tehnička hem.

10L

10

100 L

Granule za Merlin sistem
za ultracistu vodu

NaCl

p.a.

25kg

2

50kg

формула
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ПАРТИЈА 4 НЕОРГАНСКЕ КИСЕЛИНЕ 2014
Ред
.бр.

НАЗИВ

Хем.
формула

Квалитет

Паковање

1

Azotna kiselina

HNO3

min. 60%,
< 5ppb Hg

2.5 L

8

20 L

2

Hlorovodonična
kiselina

HCl

min. 36.5%

2.5 L

4

10 L

2.5 L

32

80L

1L

10

10 L

3

Sumporna kiselina

H2SO4

min. 95%,
<5ppb Hg

4

Fosforna kiselina

H3PO4

min. 85%

Количина

Укупна
количина

Захтевана чистића за ПАРТИЈУ 4:
1. Azotna kiselina
Sadržaj
Hg max. 5.0 ppb
Cu max. 10.0 ppb
Cd max. 20.0 ppb
Fe max. 200.0 ppb
3. Sumporna kiselina
Sadržaj
As max. 10.0 ppb
Mn max. 10.0 ppb
Cd max. 20.0 ppb

min. 60%
Cr max. 100.0 ppb
Pb max. 20.0 ppb
Mn max. 10.0 ppb
Ni max. 50.0 ppb
min. 95.0%
Ni max. 20.0 ppb
Pb max. 20.0 ppb
Hg max. 5.0 ppb

2. Hlorovodonična kiselina
Sadržaj
min. 36.5%
Hg max. 100 ppb
Mn max. 20.0 ppb
Cu max. 20.0 ppb
Pb max. 20.0 ppb
Fe max. 100.0 ppb
Cd max. 10.0 ppb
4. Fosforna kiselina
Sadržaj
As max. 5.0 ppm
Pb max. 10.0 ppm

min. 85.0%
Hg max. 1.0 ppm
Cd max. 2.0 ppm
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ПАРТИЈА 5 СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ 2014
Ред.бр.
1
2

НАЗИВ
Organo-hlorni insekticidi UPPM-525E LCG ili ekv.
16 EPA Priority PAH Pollutants
Mixture LCG ili ekv.

РАСТВАРАЧ

КОНЦЕНТРАЦИЈА

КОЛИЧИНА

aceton

1000µg/ml

1 x 1ml

toluene

100ug/ml

1x1 ml

3

Atrazin CAS No. 1912-24-9

100mg

4
5
6

Simazin, CAS No. 122-34-9
Acetochlor, CAS No. 3425G-82-1
Alachlor, CAS No. 15972-60-8

100mg
100mg
100mg

7

Terbutryne, CAS No. 886-50-0
Isoproturon, CAS No. 34123-596
Chlorpyriphos, CAS No. 292188-2
Chlorfenvinphos, CAS No.
Hexachlorobenzene, CAS No.
000118-74-1

100mg

8
9
10
11

100mg
100mg
100mg
100mg

12

o,p′ - DDT, CAS No. 789-02-6

100mg

13

Trifluralin, CAS No. 1528-09-8

100mg

15

Terbuthylazine, CAS No. 591541-3
Terbuthylazin-desethyl,

16

2,4-D, CAS No. 94-75-7

100 mg

17

Carbaril, CAS No. 63-25-2

100 mg

18

Methomyl, 16752-77-5
SPB TM - 608–Fused silica Cap.
Column (30mx0,5 3mm x 0,5µm
film)

100 mg

14

19

100mg
100mg

1
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ПАРТИЈА 6 СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS 2014
Ред.бр.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

НАЗИВ
Standarni rastvor amonijum jona,
FLUKA ili ekvivalent
Chloride standard solution, treacable
to SRM from NIST, Cl- in H2O,
FLUKA ili ekvivalent
Sulfate standard solution, treacable
to SRM from NIST, Na2SO4 in
H2O, FLUKA ili ekvivalent
Nitrate standard solution, treacable
to SRM from NIST, NaNO3 in H2O,
FLUKA ili ekvivalent
Standarni rastvor kalcijuma,
FLUKA ili ekvivalent
Standarni rastvor magnezijuma,
FLUKA ili ekvivalent
Standarni rastvor kalijuma, FLUKA
ili ekvivalent
Standarni rastvor natrijuma, FLUKA
ili ekvivalent
Standarni rastvor gvožđa, standard
za ICP 1000 mg Fe/L
Standarni rastvor mangana,
standard za ICP 1000 mg Mn/L
Standarni rastvor alumijuma,
standard za ICP 1000 mg Al/L
Standarni rastvor bakra, standard
za ICP 1000 mg Cu/L
Standarni rastvor cinka, standard za
ICP 1000 mg Zn/L
Standarni rastvor hroma, standard
za ICP 1000 mg Cr/L
Standarni rastvor lutecijuma,
standard za ICP 1000 mg Lu/L
Standarni rastvor zive, standard za
ICP 1000 mg Hg/L
Standarni rastvor indijuma,
standard za ICP 1000 mg In/L
ICP-MS стандард 30 елемената,
koncentracija od 10mg/L za svaki od
elemenata
Standarni rastvor silicijuma,
Na2SiO3, 1000mg Si/L

КВАЛИТЕТ

КОНЦЕНТРАЦИЈА

КОЛИЧИНА

CRM standard za IC

1000 mg NH4/L

3x100ml

SertiPUR

1000mgCl-/l

100mL

SertiPUR

1000mgSO42-/l

100mL

SertiPUR

1000mgNO3-/l

100mL

CRM standard za IC

1000mg Ca/l

100ml

CRM standard za IC

1000mgMg/l

100ml

CRM standard za IC

1000mgK/l

100mL

CRM standard za IC

1000mgNa/l

100mL

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM
100ml
CRM

100ml
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Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

ПАРТИЈА 7 ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ 2014
КВАЛИТЕТ ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
Metilenhlorid, for organic residue
L
analysis,
GC
Acetonitril hipergrade za LC/MS
L
HPLC/MS
L
Hloroform, CHCl3 min. 99,8%
UV/Vis
L
Cycloheksan min. 99,5%
UV/Vis
Metanol hipergrade za LC/MS
L
HPLC/MS
o
Petroletar 40-60 C for organic residue
L
analysis
GC
Cycloheksan for organic residue
L
analysis min.99,5%
GC
НАЗИВ

УКУПНА
КОЛИЧИНА
40 L
5L
40 L
30 L
5L
10 L
2L

Захтевана чистића за ПАРТИЈУ 7:

1. Methylene chloride
Sadržaj
min.
99.8%
Neisparljive materije
max.0.0005%
Voda (po Karl Fisheru)
max.0.05%
Nečistoće koje сe mogu javiti
analizom max.5 ng/L

2. Acetonitril, hipergrade za LC/MS
Sadržaj
min. 99.9%
Al max. 0.5 ppm
Cu max. 0.02 ppm
Ni max. 0.02 ppm
Cr max. 0.02 ppm
HPLC-gradient/210 nm
max.1 mAU
HPLC-gradient/254 nm
max.0.2 mAU

4. Cycloheksan
Sadržaj
min.
99%
Neiсparljive materije
max.0.002%
Voda ( po Karl Fisheru )
max.0.02%
λ: 210 nm Amax: 1.00 λ: 230 nm
Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.03 λ: 260 nm
Amax: 0.02
7. Cycloheksan
Sadržaj
min.
99%
Neiсparljive materije
max.0.002%
Voda ( po Karl Fisheru )
max.0.02%
λ: 210 nm Amax: 1.00 λ: 230 nm
Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.03 λ: 260 nm
Amax: 0.02

5. Metanol hipergrade za LC/MS
Sadržaj
min. 99.9%
Al max. 0.5 ppm
Cu max. 0.02 ppm
Ni max. 0.02 ppm
Cr max. 0.02 ppm
HPLC-gradient/254 nm
max.2 mAU

3. Hloroform, CHCl3
Sadržaj
min.
99.8%
Neisparljive materije
max.0.001%
Voda ( po Karl Fisheru )
max.0.05%
λ: 245 nm Amax: 1.00 λ: 255 nm Amax:
0.30
λ: 260 nm Amax: 0.15 λ: 270 nm Amax:
0.05
6. Petroletar
Sadržaj
min.
99.8%
Neisparljive materije
max.0.001%
Voda ( po Karl Fisheru )
max.0.05%
λ: 245 nm Amax: 1.00 λ: 255 nm Amax:
0.30
λ: 260 nm Amax: 0.15 λ: 270 nm Amax:
0.05

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЈН МВ 03/2014

страна 12 од 75

ПАРТИЈА 8 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛ 2014
Ред. бр.
1
2

3

4

5
6
7
8

9

10
11

НАЗИВ
Menzura graduisana,PE/ PP/ 100 ml
Menzura graduisana,PE/ PP/ 50 ml
Plastični nastavci za automatsku pipetu
0.5-5ml, PLASTIBRAND PP, Best.Nr./Cat.No7026 00
Plastični nastavci za automatsku pipetu
1-10ml, PLASTIBRAND, PP, Best.Nr./Cat.No7026 04
Plastični nastavci za automatsku pipetu
BRAND Cat.No 7041 80, PP, 100-1000
µl
Plastični nastavci za automatsku pipetu
BRAND Cat.No 7041 78, PP, 20-200 µl
Špric boce, plastične 1000 ml
Špric boce, plastične 250 ml
PP kivete za centrifugu od 15 ml sa
navojnim čepom, Roth Cat.No.N460.1,
рак. 150/1
PP kivete za centrifugu od 50 ml sa
navojnim čepom, Roth Cat.No.N464.1,
рак. 100/1
PTFE prsten (Ø47-50mm) sa
tefloniziranom membranom Winlab
Cat.No. 26 00 10130 ili ekvivalent

Јединица мере
kom.
kom.

Количина
10
10

kom.

1000

kom.

800

kom.

2000

kom.
kom.
kom.

2000
10
10

рак

7

рак

10

kom

5

ПАРТИЈА 9 ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО 2014
Ред.
бр.
1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

НАЗИВ
Kivete kvarcne od 40 mm
Balon sa ravnim dnom NB 29/32 1000ml
Balon sa ravnim dnom NB 29/32 500ml
Dvogrli balon sa ravnim dnom NS 29/32+NS
14/23 500ml
Boce po Winkleru od 100 –130ml
Čaše staklene , niska forma 25 ml
Čaše staklene , niska forma 50 ml
Čaše staklene, visoka forma 250 ml
Čaše staklene, visoka forma 600ml
Čaše staklene, visoka forma 800ml
Čaše staklene, visoka forma 1000ml
Zdelice za uparavanje-staklene 95x55mm
Levak za filtriranje, stakleni ø 50 mm
Levak za filtriranje, stakleni ø 60-70 mm
Levak za odvajanje po Skvibu, 1000 ml
Menzura graduisana, staklena 10 ml
Menzura graduisana, staklena 50 ml
Menzura graduisana, staklena 100 ml
Menzura graduisana, staklena 250 ml

Јединица мере
par
kom.
kom.

Количина
2
20
20

kom.

2

kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom.
kom.

50
40
40
40
10
10
10
20
30
40
10
5
10
10
5
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20
21
22
23*
24*
25*
26*
27*
28*
29*
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46*
47*
48*
49*
50*
51*

52**

Menzura graduisana, staklena 500 ml
Menzura graduisana, staklena 1000 ml
Nastavak za destilaciju 2NB-J+L 29/32
Pipeta – graduisana 1 ml, A klasa
Pipeta – graduisana 2 ml, A klasa
Pipeta – graduisana 5 ml, A klasa
Pipeta – graduisana 10 ml, A klasa
Pipeta – graduisana 20 ml, B klasa
Pipeta – graduisana 50 ml, B klasa
Pipeta – graduisana 25 ml, A klasa
Pipeta – trbušasta 5 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 10 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 20 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 25 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 50 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 100 ml, B klasa
Pipeta – klipna 1 ml B klasa
Pipeta – klipna 2 ml B klasa
Pipeta – klipna 5 ml B klasa
Pipeta – klipna 10 ml B klasa
Staklene perlice Ø 0.5 mm
Tikvica erlenmajer, široko grlo 100 ml
Tikvica erlenmajer, NB 29/32, stak.čep 100 ml
Tikvica erlenmajer, NB 29/32, 250 ml
Tikvica erlenmajer, široko grlo 300 ml
Tikvica erlenmajer, široko grlo 500 ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23 50 ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23 25 ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23 100
ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23 250
ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23 500
ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 29/32 1000
ml
Termometar za vazduh u metalnom ramu,
opseg merenja -30 - 50°C, podela 1°C, sa
inertnim fluidom

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kg
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.

5
2
5
30
30
30
30
25
10
20
5
10
10
10
10
15
10
10
5
5
2
30
30
10
100
20
50
30
20

kom.
10
kom.
10
kom.
5
kom.
2
Kom.
2

53

Stakleni avan sa tučkom Ø 100 mm

kom.

Напомена за Партију 9:
Код артикала обележених „*“ , 20% од тражене количине мора бити са сертификатом о еталонирању
Код артикала обележених „**“, сваки тражени артикал мора бити са сертификатом о еталонирању
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ПАРТИЈА 10 ФИЛТЕР ПАПИР 2014 фил
Ред.
бр.
1
2
3
4

5

6
7

НАЗИВ
Membranski filter celulozno acetatni Ø 47mm, 0.45
um
Kvalitativni filter papir Whatman595, 58x58cm
Separatni filter papir , organska/vodena faza Ø 90mm
Kvalitativni filter papir nafaltan Ø 185mm
Stakleni filter papir, Glass-Microfibre Discs
(WHATMAN) Ø 47mm, 8µm, ili ekvivalent ili
ekvivalent
Kvarcni filter papir, Quartz-Microfibre Discs
(WHATMAN) Ø 47mm, 8µm, ili ekvivalent ili
ekvivalent
Stakleni filter papir, GF/F Discs (WHATMAN) Ø
47mm, 0.6-1µm, ili ekv.

Јединица мере

Количина

kom.
kom.
kom.
kom.

1000
200
1000
200

kom.

3000

kom.

1000

kom.

400

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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
6) 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, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
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1) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни

стечајни поступак (чл. 76. ст. 3. Закона);
2) Да понуђач има и нуди добро/а произвођача који послују по стандардима ISO

9001:2008 (применљиво за добро/а наведено/а у свим партијама);
3) За партије 1,2,3,4,5,6,7 додатни услов је да понуђач докаже захтевани квалитет

добара у складу са описима у поглављу III конкурсне документације.
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
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.

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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и члана 75. став 2.
Закона и додатног услова из тачке 1.2. подтачка 1) овог поглавља (чл. 76. ст. 3. Закона), за
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у овом поглављу одељак 3.), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност додатног услов тачке 1.2. подтачка 2) овог поглавља (чл. 76. ст. 3. Закона),
доказује се достављањем фотокопије важећег сертификата/уверења о поседовању стандарда
ISO 9001:2008 за произвођача понуђеног добра наведеног за све ставке из техничке спецификације
за све партије.
Испуњеност додатног услов тачке 1.2. подтачка 3) овог поглавља (чл. 76. ст. 3. Закона),
доказује се приложеними валидним сертификатима анализа лотова хемикалија за које подноси
понуду, а који су у сагласности са захтевима за квалитет који су дефинисани у техничким
спецификацијама које су саставни део тендерске документације.

Уколико понуду подноси група понуђача, свака појединачна изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица понуђача из групе понуђача, који даје изјаву и оверена печатом.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у овом поглављу одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођачи не могу допуњавати
потребне пословне и кадровске капацитете за понуђача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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3. Обрасци изјава о ипуњавању услова из чл. 75. Закона
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке Набавке хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатни услов и то да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76. ст. 3. Закона)
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке Набавке хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

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.
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 44.
Закона о јавним набавкама.
Услов за учешће у поступку јавне набавке за партије 1,2,3,4,5,6,7 је да понуђач приложи све
сертификате анализе лотова хемикалија за које подноси понуду а који су у сагласности са
захтевима за квалитет који су дефинисани у техничким карактеристикама наведеним у
Поглављу III конкурсне документације.
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 МВ
03/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до понедељка 1. септембра 2014. године до 12:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.
У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Попуњене и потписане обрасце изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и чл 76. Закона о
јавним набавкама
 Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
 Попуњен, потписан и оверен модел уговора;
 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде;
 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди;
 Попуњен, потписан и оверен образац спецификације добара;
 За партију 1,2,3,4,5,6,7 - Сертификате анализе лотова хемикалија за које подноси понуду, а
који су у сагласности са захтевима за квалитет који су дефинисани у техничким
карактеристикама наведеним у Поглављу III конкурсне документације.
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
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понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају
давање изјава под матерјалном 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. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Јавно отварање понуда извршиће комисија Агенције за заштиту животне средине у
понедељак 1. септембра 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 5 дана од дана отварања понуда.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно 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 – Набавке хемикалија и лабораторијских
материјала ЈН МВ 03/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавке хемикалија и лабораторијских
материјала ЈН МВ 03/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - Набавке хемикалија и лабораторијских
материјала ЈН МВ 03/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавке хемикалија и
лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014 – 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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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.
7. 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 40 %, 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.
8. 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.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА
ИЗВРШЕЊА
9.1. Захтев у погледу начина и услова плаћања
Рок плаћања је до 45 дана од дана достављања и овере фактуре – рачуна Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Добављач је обавезан да испоруку добара која су предмет јавне набавке, врши у року из своје
понуде који не може битити дужи од 45 дана од дана захтева Наручиоца пријема - требовања, и то
франко просторије Наручиоца.
Приликом испоруке обавезна је провера квалитета испоручених хемикалија од стране наручиоца
у року од 15 дана од дана испоруке. Неодговарајуће хемикалије ће се вратити испоручиоцу да их
замени за хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене
рекламације.
9.3. 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.
9.4. Захтев у погледу рока трајања добара прописан је за поједине партије и то:
За партију 1 – рок трајања мора важити најмање 18 месеци од момента испоруке;
За партију 2- рок трајања мора важити најмање 18 месеци од момента испоруке;
За партију 3 – рок трајања мора важити најмање 18 месеци од момента испоруке;
За партију 4 – рок трајања мора важити најмање 18 месеци од момента испоруке;
За партију 5 – рок трајања мора важити најмање 18 месеци од момента испоруке;
За партију 6 – рок трајања мора важити најмање 18 месеци од момента испоруке;
За партију 7 – рок трајања мора важити најмање 18 месеци од момента испоруке;
За добра из осталих партија нема предвиђеног рока трајања.
10. 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште е-mail: office@sepa.gov.rs. , danilo.perovic@sepa.gov.rs или факсом на број
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011/2861077 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
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 МВ 03/2014”.
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.
13. 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.
14. 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.
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.

16. 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 добара.
17. 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.
18. 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 е-mail: office@sepa.gov.rs или
danilo.perovic@sepa.gov.rs, a такође факсом на број: 011/28-610-77 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу Руже Јовановића 27а - управна зграда. 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 3 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 5 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
40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, позив на број 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.

19. 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 –
Набавке хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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:
Порески идентификациони број:
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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.

5.1) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 1 - П.А. ХЕМИКАЛИЈЕ 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)
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5.2) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 2 - СТАНДАРДНИ РАСТВОРИ 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)

5.3) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 3 – ТЕХНИЧКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)

5.4) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 4 – НЕОРГАНСКЕ КИСЕЛИНЕ 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)
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5.5) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 5 – СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ
ХРОМАТОГРАФИЈУ 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)

5.6) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 6 – СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ
ХРОМАТОГРАФИЈУ И ИЦП/ААС 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)

5.7) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 7 – ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАЕАЧИ 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)
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5.8) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 8 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПЛАСТИЧНИ
МАТЕРИЈАЛИ 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)
5.9) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 9 – ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)
5.10) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 10 – ФИЛТЕР ПАПИР 2014 ГЛАСИ:
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок за испоруку добара (не дужи од 45 дана од
дана захтева Наручиоца – пријема требовања)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуда)
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.

Доставити попуњене и празне стране, потписане и оверенена овој страни.
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VII МОДЕЛИ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ П.А. ХЕМИКАЛИЈА
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 1 - П.А. ХЕМИКАЛИЈЕ, за јавну набавку добара - Набавке хемикалија и
лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.
Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара П.А. ХЕМИКАЛИЈА, према опису и техничким
катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку П.А. ХЕМИКАЛИЈЕ, са испоруком у магацин Наручиоца, и свим
евентуалним трошковима укупно износи ______________________ динара без обрачунатог пореза
на додатну вредност, односно ______________________ са обрачунатим порезом на додатну
вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Обавезна је провера квалитета испоручених хемикалија од стране наручиоца у року од 15
дана од дана испоруке. Неодговарајуће хемикалије ће се вратити испоручиоцу да их замени за
хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од ______ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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 НАБАВЦИ СТАНДАРДНИХ РАСТВОРА
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 2 - СТАНДАРДНИ РАСТВОРИ 2014, за јавну набавку добара - Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.
Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара СТАНДАРДНИХ РАСТВОРА, према опису и
техничким катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку СТАНДАРДНИХ РАСТВОРА, са испоруком у магацин
Наручиоца, и свим евентуалним трошковима укупно износи ______________________ динара без
обрачунатог пореза на додатну вредност, односно ______________________ са обрачунатим
порезом на додатну вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Обавезна је провера квалитета испоручених хемикалија од стране наручиоца у року од 15
дана од дана испоруке. Неодговарајуће хемикалије ће се вратити испоручиоцу да их замени за
хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од ____ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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 НАБАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ХЕМИКАЛИЈА
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 3 - ТЕХНИЧКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ, за јавну набавку добара - Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.
Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара ТЕХНИЧКИХ ХЕМИКАЛИЈА, према опису и
техничким катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку ТЕХНИЧКИХ ХЕМИКАЛИЈА, са испоруком у магацин Наручиоца, и
свим евентуалним трошковима укупно износи ______________________ динара без обрачунатог
пореза на додатну вредност, односно ______________________ са обрачунатим порезом на додатну
вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Обавезна је провера квалитета испоручених хемикалија од стране наручиоца у року од 15
дана од дана испоруке. Неодговарајуће хемикалије ће се вратити испоручиоцу да их замени за
хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од _____ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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 НАБАВЦИ НЕОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 4 - НЕОРГАНСКЕ КИСЕЛИНЕ, за јавну набавку добара - Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.
Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара НЕОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА, према опису и
техничким катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку НЕОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА, са испоруком у магацин Наручиоца, и
свим евентуалним трошковима укупно износи ______________________ динара без обрачунатог
пореза на додатну вредност, односно ______________________ са обрачунатим порезом на додатну
вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Обавезна је провера квалитета испоручених хемикалија од стране наручиоца у року од 15
дана од дана испоруке. Неодговарајуће хемикалије ће се вратити испоручиоцу да их замени за
хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од _____ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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 НАБАВЦИ
СТАНДАРДА ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 5 - СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ, за јавну набавку
добара - Набавке хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.
Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ,
према опису и техничким катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку СТАНДАРДА ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ, са испоруком
у магацин Наручиоца, и свим евентуалним трошковима укупно износи ______________________
динара без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно ______________________ са
обрачунатим порезом на додатну вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Обавезна је провера квалитета испоручених хемикалија од стране наручиоца у року од 15
дана од дана испоруке. Неодговарајуће хемикалије ће се вратити испоручиоцу да их замени за
хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од _____ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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 НАБАВЦИ
СТАНДАРДА ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 6 - СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS, за јавну
набавку добара - Набавке хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014,
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.
Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара - СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И
ICP/AAS, према опису и техничким катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне
документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку СТАНДАРДА ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS, са
испоруком у магацин Наручиоца, и свим евентуалним трошковима укупно износи
______________________ динара без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно
______________________ са обрачунатим порезом на додатну вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Обавезна је провера квалитета испоручених хемикалија од стране наручиоца у року од 15
дана од дана испоруке. Неодговарајуће хемикалије ће се вратити испоручиоцу да их замени за
хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од ____ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЈН МВ 03/2014

страна 50 од 75

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЕКСТРА ЧИСТИХ РАСТВАРАЧА
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
 да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 7 - ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ, за јавну набавку добара - Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.
Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара - ЕКСТРА ЧИСТИХ РАСТВАРАЧИА, према опису и
техничким катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку ЕКСТРА ЧИСТИХ РАСТВАРАЧИА, са испоруком у магацин
Наручиоца, и свим евентуалним трошковима укупно износи ______________________ динара без
обрачунатог пореза на додатну вредност, односно ______________________ са обрачунатим
порезом на додатну вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Обавезна је провера квалитета испоручених хемикалија од стране наручиоца у року од 15
дана од дана испоруке. Неодговарајуће хемикалије ће се вратити испоручиоцу да их замени за
хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације.

Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од ____ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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 НАБАВЦИ
ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 8 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛ , за јавну набавку
добара - Набавке хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.

Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ПЛАСТИЧНИХ
МАТЕРИЈАЛА , према опису и техничким катрактеристикама наведениим у поглављу III
конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА , са испоруком
у магацин Наручиоца, и свим евентуалним трошковима укупно износи ______________________
динара без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно ______________________ са
обрачунатим порезом на додатну вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако се записнички утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, имају
недостатке у квалитету или количини, Добављач мора најкасније у року од 2 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији, заменити односно допунити новим добрима, који има
уговорене или боље карактеристике.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од ______ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
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Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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
НАБАВЦИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ СТАКЛА

Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 9 - ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО, за јавну набавку добара - Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.

Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка добара - ЛАБОРАТОРИЈСКОГ СТАКЛА , према опису и
техничким катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку ЛАБОРАТОРИЈСКОГ СТАКЛА, са испоруком у магацин
Наручиоца, и свим евентуалним трошковима укупно износи ______________________ динара без
обрачунатог пореза на додатну вредност, односно ______________________ са обрачунатим
порезом на додатну вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако се записнички утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, имају
недостатке у квалитету или количини, Добављач мора најкасније у року од 2 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији, заменити односно допунити новим добрима, који има
уговорене или боље карактеристике.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од _____ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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 НАБАВЦИ П.А. ХЕМИКАЛИЈА
Закључен између уговорних страна:
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
________________________________, _______________, 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. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Набавке
хемикалија и лабораторијских материјала, спровео поступак јавне набавке мале
вредности подељен у партије;
да је Добављач дана ____________2014. године, доставио понуду број ______________, за
Партију број 10 - ФИЛТЕР ПАПИР, за јавну набавку добара - Набавке хемикалија и
лабораторијских материјала ЈН МВ 03/2014, 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.
Понуда Добављача, и СПЕЦИФИКАЦИЈА, чине саставни део овог уговора.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара - ФИЛТЕР ПАПИРА, према опису и техничким
катрактеристикама наведениим у поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорена цену за набавку ФИЛТЕР ПАПИРА, са испоруком у магацин Наручиоца, и свим
евентуалним трошковима укупно износи ______________________ динара без обрачунатог пореза
на додатну вредност, односно ______________________ са обрачунатим порезом на додатну
вредност.
Цене дате у понуди су фиксне до окончања овог уговора.
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Члан 4.
Добављач се обавезује да испорчи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако се записнички утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, имају
недостатке у квалитету или количини, Добављач мора најкасније у року од 2 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији, заменити односно допунити новим добрима, који има
уговорене или боље карактеристике.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи добра франко пословне просторије Наручиоца у Београду и
то у року од _____ дана од дана запримања требовања Наручиоца.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се потврђује записником отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
Отпремнице и фактуре, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно
испостављене фактуре плати уговорену цену и то на рачун Добављача бр. ____________________
код ______________________________ банке.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу, плати
уговорену казну у износу од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико
укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци добара
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
Добављач, а 3 (три) Наручилац.

Mинистарство пољопривреде и заштите
животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
______________________

ДОБАВЉАЧ
Директор

______________________

Филип Радовић

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, за
јавну набавку мале вредности добара – Набавке хемикалија и лабораторијских материјала ЈН
МВ 03/2014, како следи у табели:
Редн
и
број

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а :
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.
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавез
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, [навести
назив понуђача], даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара – Набавке хемикалија и лабораторијских материјала:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ЈН МВ 03/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.
Напомена: Образац израдити у довољном броју примерака у зависности од броја партија, за
које понуђач шподноси понуду.
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X СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА СА ЦЕНАМА

ПАРТИЈА 1 п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ 2014
Ред.
бр.

НАЗИВ

1

Amonijumhepta-molibdat

Хем.
формула
(NH4)6Mo7O

Квалитет

Пакова
ње

Колич
ина

Укупна
количи
на

p.a.

250g

1

250 g

Јединичн
а цена без
ПДВ-а

24

2

Feroin

C36H24FeN6
O 4S

p.a.

0.25L

4

1L

3

Amonijum oksalat

(NH4)2C2O4

p.a.

250 g

1

250 g

4

Natrijum nitrit

NaNO2

p.a

250 g

1

250g

5

Feroamonijumsulfat

Fe(NH4)2(S
O4)

p.a.

1 kg

2

2 kg

6

Kalijum antimoniltartarat
hemihidrat

К(SbО)

p.a.

250g

1

250 g

7

Kalijum fericijanid

K3Fe(CN)6

p.a

250g

1

0,25 kg

8

Natrijum tiosulfat

Na2S2O3

p.a.

250g

2

500 g

9

Natrijum
dihloroisocijanurat

C3Cl2N2NaO

p.a

25 g

1

25 g

10

Hidroksilamonijumhlorid

HONH2Cl

AAS

250g

1

250g

11

Oksalna kiselina dihidat

C2H2O4

250g

4

1 kg

12

Kalijum jodat

KJO3

250 g

1

250g

13

LAS

C12H25NaO4
S

100g

1

100g

14

Natrijum sulfat

1 kg

6

6kg

15

Vodonik peroksid

30% H2O2

1L

3

3L

16

Kalijum hidroksid

85% KOH

1kg

6

6kg

17

Kalijum hidrogen ftalat

C8H5O4K

100g

1

100g

18

Kalijum natrijum tartarat

500g

1

500g

p.a

25g

1

25g

p.a.

10 g

5

p.a.

100g

2

50 g
200g

p.a.

25g

2

50g

p.a.

500g

2

1000 g

19

Natrijum nitroprusid

20

Metil-oranž

21

Jod sublimisani

22

N-(1-Naphthyl) ethilenediamine dihydrochloride

23

Amonijum-hlorid

3

p.a.
p.a.
p.a.
p.a.

Na2[Fe(CN)5
NO2]
J2

NH4Cl

p.a.
p.a.
p.a.
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24

Kalijum nitrat

KNO3

p.a.

50g

1

50g

25

Natrijum nitrat

NaNO3

p.a.

100 g

1

100g

26

Kalcijum karbonat

CaCO3

p.a

500 g

1

500g

Укупно за партију 1 (позиције од 1 до 26) _________________ динара без ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЈН МВ 03/2014

страна 66 од 75

ПАРТИЈА 2 СТАНДАРДНИ РАСТВОРИ 2014
Ред.б
р.
1
2
3
4
5

НАЗИВ
Hlorovodoničn
a kiselina
Natrijum
hidroksid
Natrijum
karbonat
Natrijum
tiosulfat
Oksalna
kiselina

6
Komplekson III
7

Srebro nitrat

Хем.
формула

Квалитет

0.1М HCl

titrival

ampula

30

1 M NaOH

titrival

ampula

10

0.05 M
Na2CO3

titrival

ampula

10

0.1M Na2S2O3

titrival

ampula

30

titrival

ampula

20

titrival

ampula

10

titrival

ampula

5

0,05M
C2H2O4
0.1 M,
C10H14O8N2Na
2x2H20
0,1 N AgNO3

Паковање

Коли
чина

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна ЦЕНА
без ПДВ-а

Укупно за партију 2 (позиције од 1 до 7) _________________ динара без ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
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ПАРТИЈА 3 ТЕХНИЧКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ 2014
Квалитет

Паков
ање

Коли
чина

Укупна
количи
на

tehnička
hem.

1L

30

30 L

Хем.
Ред. бр.

НАЗИВ
формула

1

Sredstvo za pranje
laboratorijskog
posuđa

2

Etanol, apsolutni

C2H5OH

tehnička
hem.

1L

100

100 L

3

Sumporna kiselina
min.80%

H2SO4

tehnička
hem.

10L

10

100 L

4

Granule za Merlin
sistem za ultracistu
vodu

NaCl

p.a.

25kg

2

50kg

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупно за партију 3 (позиције од 1 до 4) __________________ динара без ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
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ПАРТИЈА 4 НЕОРГАНСКЕ КИСЕЛИНЕ 2014
Ред
.бр.

НАЗИВ

Хем.
формула

Квалитет

Паковање

Количина

Количина
литара

1

Azotna
kiselina

HNO3

min. 60%,
< 5ppb Hg

2.5 L

8

20 L

2

Hlorovodoni
čna kiselina

HCl

min.
36.5%

2.5 L

4

10 L

3

Sumporna
kiselina

H2SO4

min. 95%,
<5ppb Hg

2.5 L

32

80L

4

Fosforna
kiselina

H3PO4

min. 85%

1L

10

10 L

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупно за партију 4 (позиције од 1 до 4) _________________ динара без ПДВ-А

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
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ПАРТИЈА 5 СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ
Ред.бр.
1
2

НАЗИВ
Organo-hlorni insekticidi UPPM-525E LCG ili ekv.
16 EPA Priority PAH Pollutants
Mixture LCG ili ekv.

Растварач

Концентр
ација

Количина

aceton

1000µg/ml

1 x 1ml

toluene

100ug/ml

1x1 ml

3

Atrazin CAS No. 1912-24-9

100mg

4

Simazin, CAS No. 122-34-9
Acetochlor, CAS No. 3425G82-1
Alachlor, CAS No. 15972-60-8

100mg

Terbutryne, CAS No. 886-50-0
Isoproturon, CAS No. 3412359-6
Chlorpyriphos, CAS No. 292188-2
Chlorfenvinphos, CAS No.
Hexachlorobenzene, CAS No.
000118-74-1

100mg

5
6
7
8
9
10
11

100mg

100mg
100mg
100mg
100mg

o,p′ - DDT, CAS No. 789-02-6

100mg

13

Trifluralin, CAS No. 1528-09-8

100mg

15

Terbuthylazine, CAS No. 591541-3
Terbuthylazin-desethyl,

16

2,4-D, CAS No. 94-75-7

100 mg

17

Carbaril, CAS No. 63-25-2

100 mg

18

Methomyl, 16752-77-5
SPB TM - 608–Fused silica Cap.
Column (30mx0,5 3mm x
0,5µm film)

100 mg

19

Укупна цена
без ПДВ-а

100mg

12

14

2014

Јединична
цена без
ПДВ-а

100mg
100mg

1

Укупно за партију 5 (позиције од 1 до 19) _________________ динара без ПДВ-А

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
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ПАРТИЈА 6 СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS 2014
Ред.бр.

1

2

3

4

НАЗИВ
Standarni rastvor amonijum
jona, FLUKA ili ekvivalent
Chloride standard solution,
treacable to SRM from NIST,
Cl- in H2O, FLUKA ili
ekvivalent
Sulfate standard solution,
treacable to SRM from NIST,
Na2SO4 in H2O, FLUKA ili
ekvivalent
Nitrate standard solution,
treacable to SRM from NIST,
NaNO3 in H2O, FLUKA ili
ekvivalent

Квалитет

Концентр
ација

Количина

CRM
standard za
IC

1000 mg
NH4/L

3x100ml

SertiPUR

1000mgCl/l

100mL

SertiPUR

1000mgSO
24 /l

100mL

SertiPUR

1000mgN
O3-/l

100mL

5

Standarni rastvor kalcijuma,
FLUKA ili ekvivalent

CRM
standard za
IC

1000mg
Ca/l

100ml

6

Standarni rastvor
magnezijuma, FLUKA ili
ekvivalent

CRM
standard za
IC

1000mgM
g/l

100ml

7

Standarni rastvor kalijuma,
FLUKA ili ekvivalent

1000mgK/l

100mL

8

Standarni rastvor natrijuma,
FLUKA ili ekvivalent

CRM
standard za
IC
CRM
standard za
IC

1000mgNa
/l

100mL

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Standarni rastvor gvožđa,
standard za ICP 1000 mg Fe/L
Standarni rastvor mangana,
standard za ICP 1000 mg Mn/L
Standarni rastvor alumijuma,
standard za ICP 1000 mg Al/L
Standarni rastvor bakra,
standard za ICP 1000 mg Cu/L
Standarni rastvor cinka,
standard za ICP 1000 mg Zn/L
Standarni rastvor hroma,
standard za ICP 1000 mg Cr/L
Standarni rastvor lutecijuma,
standard za ICP 1000 mg Lu/L
Standarni rastvor zive,
standard za ICP 1000 mg Hg/L
Standarni rastvor indijuma,
standard za ICP 1000 mg In/L
ICP-MS
стандард
30
елемената, koncentracija od
10mg/L za svaki od elemenata
Standarni rastvor silicijuma,
Na2SiO3, 1000mg Si/L

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

100ml

CRM

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

100ml

CRM
100ml
CRM

100ml

Конкурсна
документација
јавну
мале вредности –динара
ЈН МВ 03/2014
Укупно за партију
6 (позиције
од за
1 до
19)набавку
_________________
без ПДВ-А
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ПАРТИЈА 7 ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧ 2014
Ред.
бр.
1
2

НАЗИВ
Metilenhlorid, for organic
residue analysis,
Acetonitril hipergrade za
LC/MS

Квалитет

GC
HPLC/MS

Јединица
мере

Количина

L

40 L

L

5L

3

Hloroform, CHCl3 min. 99,8%

UV/Vis

L

40 L

4

Cycloheksan min. 99,5%
Metanol hipergrade za LC/MS

UV/Vis

L

30 L

HPLC/MS

L

5L

L

10 L

L

2L

5
6
7

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

o

Petroletar 40-60 C for organic
residue analysis
Cycloheksan for organic
residue analysis min.99,5%

GC
GC

Укупно за партију 7 (позиције од 1 до 7) _________________ динара без ПДВ-А

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
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ПАРТИЈА 8 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛ 2014
Ред. бр.
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10
11

НАЗИВ
Menzura graduisana,PE/ PP/ 100 ml
Menzura graduisana,PE/ PP/ 50 ml
Plastični nastavci za automatsku pipetu
0.5-5ml, PLASTIBRAND PP, Best.Nr./Cat.No7026 00
Plastični nastavci za automatsku pipetu
1-10ml, PLASTIBRAND, PP, Best.Nr./Cat.No7026 04
Plastični nastavci za automatsku pipetu
BRAND Cat.No 7041 80, PP, 1001000 µl
Plastični nastavci za automatsku pipetu
BRAND Cat.No 7041 78, PP, 20-200
µl
Špric boce, plastične 1000 ml
Špric boce, plastične 250 ml
PP kivete za centrifugu od 15 ml sa
navojnim čepom, Roth Cat.No.N460.1,
рак. 150/1
PP kivete za centrifugu od 50 ml sa
navojnim čepom, Roth Cat.No.N464.1,
рак. 100/1
PTFE prsten (Ø47-50mm) sa
tefloniziranom membranom Winlab
Cat.No. 26 00 10130 ili ekvivalent

Јединица
мере
kom.
kom.

Количина
10
10

kom.

1000

kom.

800

kom.

2000

kom.
kom.
kom.

2000
10
10

рак

7

рак

10

kom

5

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупно за партију 8 (позиције од 1 до 11) _________________ динара без ПДВ-А
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
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ПАРТИЈА 9
Ред.
бр.
1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23*
24*
25*
26*
27*
28*
29*
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО 2014

НАЗИВ
Kivete kvarcne od 40 mm
Balon sa ravnim dnom NB 29/32 1000ml
Balon sa ravnim dnom NB 29/32 500ml
Dvogrli balon sa ravnim dnom NS
29/32+NS 14/23 500ml
Boce po Winkleru od 100 –130ml
Čaše staklene , niska forma 25 ml
Čaše staklene , niska forma 50 ml
Čaše staklene, visoka forma 250 ml
Čaše staklene, visoka forma 600ml
Čaše staklene, visoka forma 800ml
Čaše staklene, visoka forma 1000ml
Zdelice za uparavanje-staklene 95x55mm
Levak za filtriranje, stakleni ø 50 mm
Levak za filtriranje, stakleni ø 60-70 mm
Levak za odvajanje po Skvibu, 1000 ml
Menzura graduisana, staklena 10 ml
Menzura graduisana, staklena 50 ml
Menzura graduisana, staklena 100 ml
Menzura graduisana, staklena 250 ml
Menzura graduisana, staklena 500 ml
Menzura graduisana, staklena 1000 ml
Nastavak za destilaciju 2NB-J+L 29/32
Pipeta – graduisana 1 ml, A klasa
Pipeta – graduisana 2 ml, A klasa
Pipeta – graduisana 5 ml, A klasa
Pipeta – graduisana 10 ml, A klasa
Pipeta – graduisana 20 ml, B klasa
Pipeta – graduisana 50 ml, B klasa
Pipeta – graduisana 25 ml, A klasa
Pipeta – trbušasta 5 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 10 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 20 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 25 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 50 ml, B klasa
Pipeta – trbušasta 100 ml, B klasa
Pipeta – klipna 1 ml B klasa
Pipeta – klipna 2 ml B klasa
Pipeta – klipna 5 ml B klasa
Pipeta – klipna 10 ml B klasa
Staklene perlice Ø 0.5 mm
Tikvica erlenmajer, široko grlo 100 ml
Tikvica erlenmajer, NB 29/32, stak.čep 100
ml
Tikvica erlenmajer, NB 29/32, 250 ml
Tikvica erlenmajer, široko grlo 300 ml
Tikvica erlenmajer, široko grlo 500 ml

Јединица
мере
par
kom.
kom.

Количина
2
20
20

kom.

2

kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kg
kom.

50
40
40
40
10
10
10
20
30
40
10
5
10
10
5
5
2
5
30
30
30
30
25
10
20
5
10
10
10
10
15
10
10
5
5
2
30
30

kom.
kom.
kom.
kom.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

10
100
20
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46*
47*
48*
49*
50*
51*

52**

Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23 50
ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23 25
ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23
100 ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23
250 ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 14/23
500 ml
Tikvica odmerna šlifovana NB čep 29/32
1000 ml
Termometar za vazduh u metalnom ramu,
opseg merenja -30 - 50°C, podela 1°C, sa
inertnim fluidom

50
kom
30
kom.
20
kom.
10
kom.
10
kom.
5
kom.
2
Kom.
2

53

Stakleni avan sa tučkom Ø 100 mm

kom.

Укупно за партију 9 (позиције од 1 до 53) _________________ динара без ПДВ-А

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
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ПАРТИЈА 10 ФИЛТЕР ПАПИР 2014
Ред.
бр.

6

НАЗИВ
Membranski filter celulozno acetatni Ø
47mm, 0.45 um
Kvalitativni filter papir Whatman595,
58x58cm
Separatni filter papir , organska/vodena faza
Ø 90mm
Kvalitativni filter papir nafaltan Ø 185mm
Stakleni filter papir, Glass-Microfibre Discs
(WHATMAN) Ø 47mm, 8µm, ili ekvivalent
ili ekvivalent
Kvarcni filter papir, Quartz-Microfibre
Discs (WHATMAN) Ø 47mm, 8µm, ili
ekvivalent ili ekvivalent

7

Stakleni filter papir, GF/F Discs
(WHATMAN) Ø 47mm, 0.6-1µm, ili ekv.

1
2
3
4

5

Јединица
мере

Количина

kom.

1000

kom.

200

kom.
kom.

1000
200

kom.

3000

kom.

1000

kom.

400

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупно за партију 10 (позиције од 1 до 7) _________________ динара без ПДВ-А

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2014.г.
М.П.
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