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II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Технолошки факултет Лесковац
Назив наручиоца:
Булевар ослобођења бр.124
Адреса наручиоца:
Интернет
страница www.tf.ni.ac.rs
наручиоца:
tehfak@tf.ni.ac.rs
Е-mail адреса наручиоца:
Врста
поступка
јавне Јавна набавка мале вредности
набавке:
Добра
Предмет јавне набавке:
Лице за контакт:
Милош
Ераковић
Име и презиме:
Функција: Службеник за јавне набавке
Телефон: 063/110-93-63
Е-mail адреса: milos_erakovic@live.com
II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А.Детаљан опис предмета набавке:
медицински и лабораторијски материјали – хемикалије
за потребе реализације наставе и пројеката
Опис предмета набавке садржи: врсту, технички опис и
количину добара
1.Опис предмета набавке:

Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање
делатности:
Не

2.Ознака предмета набавке:

24300000,2431000,24311500,24315000,24327000
Ознака из класификације делатности односно назив и
ознака из општег речника набавке:
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4).
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара
хемикалија за потребе реализације пројеката и наставе ЈН број 9/2018 (КВП2/2016).друга фаза квалификационог поступка
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
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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
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
извршити подизвођач:

који

ће

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
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ хемикалија за потребе реализације пројеката и
наставе
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

Конкурсна документација за II фазу квалификационог поступка ЈН бр. 9/29
9/2018 (КВП –2/2016)

(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Редни Опис
број

1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Јединица
мере

Количина Цена по
јединици
мере без
ПДВ
4.
5.

2.

3.

Метанол, HPLC grade,
2,5l/1
Н-Хексан, HPLC grade,
2,5l/1
Iso- Propanol, HPLC
grade, 2,5l/1
Сирћетна киселина,
глацијална, чистоћа 99.8
%
Азотна киселина,
концетрована
Хлороводонична
киселина, концетрована
Хлороформ, чистоће
мин 99%
Глицерол, чистоћа мин
99%
Сумпорна киселина,
концетрована
Триетаноламин, чистоћа
мин 99%
Трихлоретилен, чистоћа,
мин 99%
Диетилетар, чистоћа,
мин 99,5%
1-бутанол, чистоћа мин
99%
К2СО3 чистоћа мин 99%
Na2CO3 чистоћа мин
99%
Ацетон, чистоћа мин
99%
Oxford agar

Комад

9

Комад

6

Комад

4

Литар

7

Литар

4

Литар

9

Литар

14

Литар

2

Литар

8

Литар

2

Литар

7

Литар

9

Литар

1

Грам
Грам

500
500

Литар

9

Грам

500

Грам
Литар

500
2

Литар

1

18. Мuller Hinton bujon
19. Сумпорна киселина,
чистоћа мин 98%
20. Натријум хипохлорит

Укупна ПДВ
Укупна
цена
укупно цена са
без
ПДВ
ПДВ
6. (4 *
7.
8. (
5)
6+7)

Конкурсна документација за II фазу квалификационог поступка ЈН бр. 10/29
9/2018 (КВП –2/2016)

21. 1-Пропанол

Литар

1

22. Гликосал

Литар

1

23. Калијум хидроксид

Грам

1700

24. Mравља киселина,
концетрована
25. Салицилна киселина

Литар

1

Грам

250

26. Натријум дитионит

Грам

250

27. Натријум перборат
тетрахидрат
28. Етанол, мин. Чистоћа
99%
29. Калијум пиросулфат

Грам

250

Литар

53

Грам

250

30. 2- Пропанол, чистоћа
П.А

Литар

1

31. Натријум бикарбонат

Грам

250

32. Натријум бисулфит

Грам

250

Грам
Милилитар
Милилитар

250
500
500

Грам
Грам

100
100

Грам

50

Грам

100

40. KH2PO4

Грам

100

41. Methyl vinily ethar /
maleic anhydryde
copolymer
42. Глицелирн

Грам

100

Литар

1

43. Sabowax AE

Грам

500

33. Натријум борохидрид
34. Анилин, технички
35. Н- Хексан, чистоћа мин
95%
36. Alginic acid, sodium salt
37. 1,3-Dihzdroxybenzene (
resorcinol)
38. Sebacoyl chloride,
чистоћа мин 92%
39. Na2HPO4 x 2H2O

44. Polyethylene glycol
Милилитар
1000
sorbitan monostearate
45. Пропилен гликол
Литар
1
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46. Вазелин

Грам

500

47. Цетил алкохол

Грам

100

48. Cholesterol, чистоћа мин
99%
49. Натријум лаурил сулфат
50. Метанол, чистоћа П.А.
51. Цинк хлорид

Грам

1

Грам
Литар
Грам

250
19
200

Грам

210

52. Калијум бромид,
спектроскопске чистоће
53. Н-изопропилакриламид
54. Низопропилметакриламид
55. Етар

Грам
Грам

10
10

Литар

3

56. Калцијум хлорид

Литар

1

57. Трихлор сирћетна
киселина
58. Гвожђе III хлорид

Грам

100

Грам

250

59. Ди-Калијум
хидрогенфосфат
60. Калијум
хексацијаноферат
61. Сребро нитрат

Грам

100

Грам

50

Грам

520

62. Млечна киселина

Милилитар

200

Литар

1

Милилитар

500

65. Натријум салицилат

Грам

200

66. Амонијум хидроксид

Литар

1

67. Бакар II сулфат

Грам

20

68. Брилијантни зелени агар
69. СС агар
70. Сабоураунд малтозни
бујон
71. Фенолфталеин 1%

Грам
Грам
Грам

100
100
500

Милилитар

300

63. Амилалкохол
64. Folin Ciocalteu reagens

72. Н бутанол
Литар
1
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73. Бромитол плаво

Грам

5

74. Индиго кармин

Грам

2

Килограм

1

76. Калијум ди хромат

Грам

100

77. Калијум јодид

Грам

100

78. Натријум тиосулфат

Грам

100

79. Екстракт квасца

Грам

500

80. Натријум азид

Грам

50

81. Карбоксиметил целулоза
82. Магнезијум 2 сулфат

Грам
Грам

500
100

83. Дифенил амин

Грам

50

84. Водоник пероксид

Литар

1

85. Алуминијум III хлорид
хексахидрат, чистоће
мин 99%
86. Царбомер 940

Грам

250

Грам

100

87. Цетил палмитат

Грам

100

88. Цера алба

Грам

500

89. Уреа

Грам

100

Милилитар

100

91. Метанол кристални

Грам

100

92. Кармелоза натријум

Грам

100

93. Лактоза монохидрат

Грам

100

94. Фуксин

Грам

25

75. Натријум хидроксид

90. Млечна киселина

95. Натријум Карбонат,
Грам
500
чистоће П.А.
96. Литијум хлорид
Грам
250
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97. Орицинол

Грам

25

98. Петролетар

Литар

5

99. Јод монобромид

Грам

500

100. Калај – грануле

Грам

200

101. Бакар – опиљци

Грам

200

102. Кадмијум – грануле

Грам

250

103. Хромна стипса

Грам

400

104. Калцијум оксид

Килограм

1

105. Калијум карбонат

Грам

500

106. Н,Н диметилформамид

Литар

2

107. Угљентетрахлорид

Литар

2

Килограм

1

Комад
Грам

2
1

Грам

1

108. Сахароза, чистоће П.А
109. Вода, LCMS grade, 2.5l/1
110. Platinium (II) chloride
99% (metals basis)
111. Palladium (II) chloride,
99.999%

УКУПНО
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за тражену количину;
 у колони 7. уписати укупн износ ПДВ за тражену количину
 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће сабрати колону 6 и 7 за сваки артикал
појединачно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – хемикалије за потребе реализације наставе и пројеката
, 9/2018 (КВП-2/2016)., поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
тј. о испоруци медицински и лабораторијски материјали – хемикалије за потребе
реализације наставе и пројеката

Уговорне стране :
1. Установа Технолошки факултет, Лесковац, ул Булевар ослобођења бр.124 ,
матични број 07282273, ПИБ 100107686, коју заступа декан проф. др Љубиша
Николић, (у даљем тексту Наручилац).
2. Испоручиоц ___________________________________________________ из
________________, ул. _____________________бр. _____, матични број
_____________, ПИБ ________________, текући рачун бр. _________________
код пословне банке _____________________, кога заступа директор
_______________________, (у даљем тексту Испоручиоц).

Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу спроведеног поступка
јавне набавке бр. 9/2018 (КВП-2/2016).од 06.07.2018.године, Одлуком о додели уговора
бр.________ од ___. ___. 2018.године, реализацију предмета јавне набавке – испорука
добара
уступио понуђачу ____________________ из ________________ ул.
_______________________ бр.____ .
Члан 2.
Предмет уговора је испорука добара хемикалије за потребе реализације наставе
и пројеката у објекту Наручиоца у Лесковцу ул. Булевар ослобођења бр. 124 , и ближе
је одређен усвојеном понудом Испоручиоца бр. ______ од ___. ___. 2018. године, која
је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.
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Ради испоруке добара који су предмет Уговора, Понуђач се обавезује да
обезбеди неопходну радну снагу, и другу опрему, неопходну за реализацију испоруке
уговорених добара у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и
стандардима.
Вредност добара - цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да укупна цена свих добара који су предмет Уговора
износи:
______________ динара без ПДВ-а, обрачуната вредност ПДВ-а по стопи
од ____ % износи ____________ динара, што чини укупан износ ________________
динара са ПДВ-ом , који је добијен на основу количина добара и јединичних цена из
усвојене понуде Понуђача број _______ од
___. ___. 2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације транспорта и све остале зависне трошкове
Понуђача.

Реализација предмета јавне набавке
Члан 4.
Испоручиоц ће испоруку наведених добара реализовати на следећи начин:
1. самостално
Услови и начин плаћања
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин:
- _____% што износи_____________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од 3 дана
од дана испостављања Предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања
бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног аванса са
ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком
доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак
испоруке предметних добара.
- _____% што износи ______________ динара са ПДВ-ом, по испоруци добара
Рок за испоруку добара
Члан 6.
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Испоручиоц се обавезује да уговорену испоруку добара изведе у року од ____
(_____________) календарских дана, рачунајући од дана потписивања уговора.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Испоручиоц не испоручиу добра у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности
за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 25 % од
укупне уговорене вредности.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Испоручиоца, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности уговора.
Ако је Наручилац због закашњења у испоруци претрпео штету која је већа од
износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и
разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора
да докаже.
Члан 11.
Наручилац се обавезује да Понуђачу плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 4. Уговора и да од Извођача, по завршетку добара прими
наведена добра.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун испоручених добара са Понуђачем и о томе сачини записник.
Осигурање и финансијско обезбеђење
Члан 12.
Понуђач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко
сопствене менице и менична овлашћења за повраћај авансног плаћања, за добро
извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то:
Понуђач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по
виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за завршетак
испоруке добара, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добар аима за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана
за који ће бити продужен и рок за завршетак испоруке добара.
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Испоручиоц се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист
наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да
буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60
(шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак добара, с тим да евентуални
продужетак рока за испоруку добара за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак
испоруке добара.
Испоручиоц се обавезује да приликом примопредаје добара преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање грешака у гарантном
року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом,
која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.
Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном
року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем
недостатака испоручених добара, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног
захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет тражених и испоручених добара.
Гарантни рок
Члан 13.
Гарантни рок за испоручена добра је ___ (_______) године и рачуна се од
датума примопредаје добара.
Остале одредбе
Члан 14.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона
о облигационим односима.
Члан 15.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- понуда Понуђача бр. ________ од _____. _____. 2018. године

Члан 16.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност привредног суда у Лесковцу.
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Члан 17.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) за сваку
уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:

МП

МП

Понуђач

Сагласан са моделом уговора: МП ____________________ (потпис понуђача)
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Технолошки факултет Лесковац, Булевар ослобођења
бр.124, 16000 Лесковац , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра,– медицински
и лабораторијски материјали – хемикалије за потребе реализације пројеката и
наставе
, ЈН бр. 9/2018 (КВП-2/2016).- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до четвртка 26.07.2018.год
до 10 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 наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Модел уговора;
3. ПАРТИЈЕ
Нема партија
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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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: Технолошки факултет
Лесковац, Булевар ослобођења бр.124, 16000 Лесковац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра, медицински и лабораторијски материјали
– хемикалије за потребе реализације пројеката и наставе за потребе реализације
пројеката и наставе , ЈН бр. 9/2018 (КВП-2/2016).- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра,– медицински и лабораторијски
материјали – хемикалије за потребе реализације пројеката и наставе за потребе
реализације пројеката и наставе , ЈН бр. 9/2018 (КВП-2/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра– медицински и лабораторијски материјали
– хемикалије за потребе реализације пројеката и наставе за потребе реализације
пројеката и наставе , ЈН бр. 9/2018 (КВП-2/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра,– медицински и лабораторијски
материјали – хемикалије за потребе реализације пројеката и наставе за потребе
реализације пројеката и наставе , ЈН бр. 9/2018 (КВП-2/2016- 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.
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 (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
У овом поступку могу учествовати кандидати са листе кандидата на начин на који им је
призната квалификација.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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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 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) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 3 дана од дана издавања авансног предрачуна , истовременог
достављања бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног
аванса са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”,
роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за
завршетак испоруке предметних добара., Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс максимално 50%.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за рачунарску опрему не може бити краћа од 24 месеци од дана испоруке
добара,
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок испоруке добара, не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.
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Место (испоруке, извршења услуге, извођења радова), – на адресу наручиоца:
Технолошки факултет Лесковац, Булевар ослобођења бр.124, 16000 Лесковац
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 не може мењати
понуду.
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.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука. Цена је фиксна и не може
се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко
сопствене менице и менична овлашћења за повраћај авансног плаћања, за добро
извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то:
Понуђач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по
виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за завршетак
испоруке добара, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добар аима за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана
за који ће бити продужен и рок за завршетак испоруке добара.
Испоручиоц се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист
наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да
буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60
(шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак добара, с тим да евентуални
продужетак рока за испоруку добара за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак
испоруке добара.
Испоручиоц се обавезује да приликом примопредаје добара преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање грешака у гарантном
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року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом,
која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.
Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном
року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем
недостатака испоручених добара, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног
захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет тражених и испоручених добара.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице (кандидат) може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mai miloserakovic@tf.ni.ac.rs. или факсом на
број.016248117. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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 9/2018 бр (КВП2/2016)
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
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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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНAТА 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.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail milos_erakovic@live.com ], факсом на број 016/248117 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
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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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - ................. динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни
број јавне набавкe];
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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