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На основу чл. 35. став 1. тач. 1) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 5. став 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015, 41/2019), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке бр. 12/2019, дел.број 01-2442 од 30.10.2019. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 12/2019, дел.број 01-2442/1 од 30.10.2019.
године, припремљен је
ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну
набавку добара – Лабораторијске опреме – Уређаја за флуоросцентно праћење
ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну квантификацију (Fluorescent
Cell Imager) ЈН бр. 12/2019
Позив за допуну понуда садржи:
Поглавље
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, рок и место испоруке добарa
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања
Образац понуде са обрасцем структуре цене
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Обрасци меничних овлашћења и изјава о издавању
инструмената обезбеђења
Модел уговора
Упутство понуђачима како да допуне понуду

3
4-6
7
8
9-13
14
15
16
17-20
21-26
27-36

Укупан број страна позива за допуну понуда је 36.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива
за подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама и другим подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење
понуда ЈН бр. 12/2019 је набавка добара – Лабораторијске опреме – Уређаја за
флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну
квантификацију (Fluorescent Cell Imager).
Ознака из општег речника набавке – 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна
опрема (осим наочара).
3. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
1. Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације
Уређај за флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и
вирусну квантификацију (Fluorescent Cell Imager)
Опис предмета набавке

ј/м

Процењена количина

ком

1

Опште карактеристике:
- Интегрисани дигитални систем за снимање ćелија
(инфицираних и неинфицираних), неозначених или
флуоресцентно означених, под микроскопским повеćањима
- Инструмент прилагођен раду са електричном енергијом која
задовољава европске стандарде (220-240 V, 50 Hz)
- Дигитално-графички кориснички интерфејс, погодан за
једноставано коришћење
- Максималне димензије (В×Ш×Д) 35×35×35 cm
- Не захтева употребу тамне коморе
Микроскоп:
- Увећање објективом бар 20x
- Извор светлости: LED
- Платформа компатибилна са:
стандардним микроскопским плочицама,
плочама од 35 mm, 60 mm и 100 mm,
плочицама са 384,96, 48, 24, 12 и 6 бунарића
Т25, Т75, Т150 фласковима
- Канал за видљиву светлост и 3 флуоресцентна канала
(црвени, зелени, плави).
- Опција преклапања ”overlay”-а за сва четири канала.
- Могућност стапања слика на инструменту без потребе за
коришћењем рачунара
Екран:
- LCD осетљив на додир
- Минимално 10''
- Минимална резолуција 1200×768 пиксела
- Дигитални зум, стандардно повећање приказа на екрану
барем 175X
Камера:
- CMOS, 5 megapixels
Систем:
- Прилагођен кориснику
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда за ЈН бр. 12/2019
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- Минимум 2 USB прикључка, од којих је један за извоз
података.
- HDMI прикључак, за спајање пројектора или додатног
екрана
- Моторизовано постоље које омогућава кретање узорка у X и
Y смеру од барем 6 mm, брзина и смер кретања требају бити
контролисани додиром екрана
- Видљиво видно поље од барем 0.70 mm2
- Могућност ручног прилагођавања фокуса
- Могућност складиштења барем 16 GB података на уређају
- Складиштење података у JPEG, RAW или TIFF форматима
Гарантни рок: минимум 12 месеци од дана испоруке и
инсталације, односно пуштања опреме у рад.

1.1. Предмет набавке је куповина лабораторијске опреме – Уређаја за флуоросцентно
праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну квантификацију (Fluorescent
Cell Imager) за потребе Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" –
Института од националног значаја за Републику Србију.
У предметну набавку је укључена набавка, транспорт, испорука, инсталација, монтажа,
пуштање опреме у рад и обука корисника код наручиоца.
Понуђено добро мора испуњавати минималне захтеве наручиоца у погледу тражених
карактеристика. У супротном, понуда понуђача ће бити неодговарајућа.
Понуђач Labena d.o.o., Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 123г не мора доказивати
техничке карактеристике понуђеног добра имајући у виду да је у претходно спроведеном
отвореном поступку ЈН бр. 11/2019 за партију 2 доставио каталог односно комплетну
техничку спецификацију са свим подацима којима се доказује да техничке карактеристике
понуђеног добра у свему одговарају техничким каркатеристикама добра које је предмет
набавке и из којих је наручилац јасно и недвосмислено утврдио квалитет и све друге
техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са
захтеваним техничким карактеристикама.
1.2. Начин и рок испоруке: Рок за испоруку, инсталацију, монтажу, пуштање опреме у

рад и обуку корисника је максимум 60 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци.
Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку, инсталацију, монтажу, пуштање опреме у
рад и обуку корисника, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Oпрeмa кoja je прeдмeт oвe jaвнe нaбaвкe мoрa бити нoвa, фaбрички зaпaкoвaнa, нa
висoкoм нивoу квaлитeта, сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм у прилoгу, укључуjући
упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe и гaрaнтни лист.
Место испоруке добара, инсталације, монтаже, пуштања опреме у рад и обуке корисника:
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног
значаја за Републику Србију, Булевар деспота Стефана бр. 142, Београд.
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда за ЈН бр. 12/2019
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1.3. Гарантни рок за понуђено добро је минимум 12 месеци од дана испоруке и
инсталације, односно пуштања опреме у рад.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
1.4. Рекламација: у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету

испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли
установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених
недостатака позвати понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене
недостатке. Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени
неисправна добра са добрима одговарајућег квалитета, најкасније у року од 15 (петнаест)
дана од дана пријема рекламације.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Имајући у виду да понуђач Labena d.o.o., Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 123г у
претходно спроведеном отвореном поступку ЈН бр. 11/2019 за партију 2 – Уређај за
флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну
квантификацију (Fluorescent Cell Imager) није доказао испуњеност додатног услова
прописаног чланом 76. Закона да над понуђачем није покренут претходни стечајни
поступак, неопходно је да своју понуду допуни тако да је учини прихватљивом и то тако
што ће доставити Потврду Привредног суда да над понуђачем није покренут
претходни стечајни поступак.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, да
достави на увид оригинал или оверену копију доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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IV ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити
непосредно након отварања понуда.
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку
преговарања неда своју коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди, а цена у достављеној понуди не може бити већа од понуђене цене у претходно
спроведеном отвореном поступку јавне набавке добара ЈН бр. 11/2019 за партију 2.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа
од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета
набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Прилог бр. 1
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком
поступку са објављивањем позива за подношење понуда – Лабораторијска опрема –
Уређај за флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну
квантификацију (Fluorescent Cell Imager) ЈН бр. 12/2019,
Понуђач _____________________________________ даје следећу понуду
Понуда број: __________________________
Датум:

__________________________

Рок важења понуде је _________ дана, од дана отварања понуде.
Напомена: Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуде.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда за ЈН бр. 12/2019
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Прилог бр. 2
ИЗЈАВА

У преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну
набавку добара – Лабораторијска опрема – Уређај за флуоросцентно праћење ћелија,
праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну квантификацију (Fluorescent Cell Imager),
ЈН бр. 12/2019 за потребе Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ –
Института од националног значаја за Републику Србију, понуду подносим ( заокружити
начин на који се подноси понуда: А, Б или В ):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_________________________

_________________________

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 и навести број и назив партије
за коју се понуда подноси
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда за ЈН бр. 12/2019
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Прилог бр. 3
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса и седиште понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
а) микро б) мало в) средње г) велико
д) физичко лице

Врста правног лица (заокружити):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
ПДВ број:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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Прилог бр. 4
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Р.
бр.
1

1

Опис предмета набавке

ј/м

Проц.
кол.

Цена по ј/м
без ПДВ-а

Цена по ј/м
са ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5

6

7 (4x5)

8 (4x6)

ком

1

Уређај за флуоресцентно
праћење ћелија, праћење
вирусне инфекције ћелија
и вирусну квантификацију
(Fluorescent Cell Imager)

1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:
Укупна цена без ПДВ-а: ....................................... динара
ПДВ: ....................................... динара
Укупна цена са ПДВ-ом: ...................................... динара
2. РОК ИСПОРУКЕ:.............................. дана од дана закључења уговора о јавној набавци
(максимум 60 дана).
3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ...................... дана од дана отварања понуде (минимум 45 дана).
4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: а) уплатом аванса у износу од ...................................... (максимум
50%) од укупне понуђене цене са ПДВ-ом, у року од 15 дана од пријема предрачуна, који
се испоставља по закључењу уговора и предаји средстава финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања;
б) уплатом преосталог износа по испоруци и инсталацији, односно пуштању опреме у рад,
у року од 15 дана од дана пријема рачуна – фактуре.
5. ГАРАНТНИ РОК: .................... месеци/а (минимум 12 месеци) од дана испоруке и
инсталације, односно пуштања опреме у рад.
6. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима
7.
Део предмета
набавке
.................................................

који

ће

бити

извршен

преко

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда за ЈН бр. 12/2019
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Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу.
.................................................................................................................................................

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда за ЈН бр. 12/2019
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VI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са спецификацијама предмета набавке наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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VII 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
преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда јавне набавке
добара – Лабораторијска опрема – Уређај за флуоросцентно праћење ћелија, праћење
вирусне инфекције ћелија и вирусну квантификацију (Fluorescent Cell Imager) за
потребе Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" – Института од
националног значаја за Републику Србију, ЈН бр. 12/2019, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда за ЈН бр. 12/2019
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________ (навести назив понуђача) у
преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда јавне набавке
добара – Лабораторијска опрема – Уређај за флуоросцентно праћење ћелија,
праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну квантификацију (Fluorescent Cell
Imager) за потребе Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" –
Института од националног значаја за Републику Србију, ЈН бр. 12/2019, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда за ЈН бр. 12/2019
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IX ОБРАСЦИ МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ
ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА
На основу члана 66. Закона о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014, 44/2018),
ДУЖНИК: ________________________________________________________________________
Кога заступа:______________________________________________________________________
Матични број:_______________________________ПИБ__________________________________
Текући рачун број _____________________________ код банке __________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице
КОРИСНИК (Поверилац): Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ –
Институт од националног значаја за Републику Србију, Београд, Булевар деспота Стефана
бр. 142
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену бланко сопствену меницу, серије_________________,
као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и ОВЛАШЋУЈЕМО
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја за
Републику Србију да предату меницу може попунити на износ у висини траженог аванса за ЈН бр.
12/2019 , на основу Уговора о јавној набавци добара бр. ___________ од_____________2019.
године, без ПДВ, као доспелог дуга, на основу и у складу са одредбама предметног уговора и
евентуалних припадајућих анекса.
Рок важења менице је до ___________________ године.
ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од
националног значаја за Републику Србију, као повериоца, да у своју корист безусловно и
неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна
Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна,
а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема
или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промене лица
овлашћених за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промене печата, статусних промена Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет у вези са Дужником.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ (име
и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На меници је
стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један)
за Повериоца.
Место и датум издавања меничног овлашћења
Дужник – издавалац менице:
У ___________________,
_______________ ______. године
__________________________
(потпис овлашћеног лица и овера печатом)
Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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На основу члана 66. Закона о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014, 44/2018),
ДУЖНИК:
_____________________________________________________________________________________
Кога заступа:_________________________________________________________________________
Матични
број:_______________________________ПИБ_____________________________________________
Текући рачун број _____________________________ код банке _____________________________

ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице
КОРИСНИК (Поверилац): Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ –
Институт од националног значаја за Републику Србију, Београд, Булевар деспота Стефана
бр.142
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену бланко сопствену меницу, серије_________________,
као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла и ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за
биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја за Републику
Србију да предату меницу може попунити на износ од 10% од укупне вредности Уговора о јавној
набавци добара бр. ___________ од _____________2019. године, без ПДВ-а, као доспелог дуга, на
основу и у складу са одредбама предметног уговора и евентуалних припадајућих анекса.
Рок важења менице је до ___________________ године.
ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од
националног значаја за Републику Србију, као повериоца, да у своју корист безусловно и
неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна
Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна,
а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема
или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промене лица
овлашћених за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промене печата, статусних промена Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет у вези са Дужником.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ (име
и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На меници је
стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један)
за Повериоца.
Место и датум издавања меничног овлашћења
Дужник – издавалац менице:
У ___________________,
_____________________. године
__________________________
(потпис овлашћеног лица и овера печатом)
Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.
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На основу члана 66. Закона о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014, 44/2018),
ДУЖНИК: _______________________________________________________________
Кога заступа:_____________________________________________________________
Матични број:_______________________________ПИБ__________________________________
Текући рачун број _____________________________ код банке _________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице
КОРИСНИК (Поверилац): Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ –
Институт од националног значаја за Републику Србију, Београд, Булевар деспота Стефана
бр.142
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену бланко сопствену меницу, серије_________________,
као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и
ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од
националног значаја за Републику Србију да предату меницу може попунити на износ од 10% од
укупне вредности Уговора о јавној набавци добара бр. ___________ од_____________2019.
године, без ПДВ, као доспелог дуга, на основу и у складу са одредбама предметног уговора и
евентуалних припадајућих анекса.
Рок важења менице је до ___________________ године.
ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од
националног значаја за Републику Србију, као повериоца, да у своју корист безусловно и
неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна
Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна,
а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема
или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промене лица
овлашћених за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промене печата, статусних промена Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет у вези са Дужником.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ (име
и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На меници је
стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један)
за Повериоца.
Место и датум издавања меничног овлашћења
Дужник – издавалац менице:
У ___________________,
_______________ ______. године
__________________________
(потпис овлашћеног лица и овера печатом)
Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом испоруке, монтаже,
инсталације и пуштања опреме у рад.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ
ОБАВЕЗЕ
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко соло меницу
(потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију
испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може
поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано
раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.
Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:
1.
Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код
које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од
месец дана од дана отварања понуде).
2.
Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а у
случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом
уговорених добара више од 25 дана или једностраног раскида уговора.

Место и датум
___________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а меница се доставља приликом потписивања уговора.
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X МОДЕЛ УГОВОРА
(ПОПУНИТИ МОДЕЛ УГОВОРА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ
ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА "СИНИША СТАНКОВИЋ" –
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
са седиштем у Београду, Булевар деспота Стефана бр. 142
ПИБ: 100205581 Матични број: 07032609
Број рачуна: 840-2723-10 Управа за трезор, 205-66901-78 Kомерцијална банка
кога заступа директор Института др Мирјана Михаиловић
(у даљем тексту: Купац)
И
2. _______________________________________________
са седиштем у _______________, улица и бр._________________
ПИБ: ___________ Матични број: ______________
Број рачуна: ______________________ Назив банке____________________
кога заступа директор ______________________________________
(у даљем тексту: Продавац)
Основ за закључење уговора:
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку
добара ЈН бр. 12/2019 – Лабораторијска опрема – Уређај за флуоросцентно
праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну квантификацију
(Fluorescent Cell Imager)
Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ______2019. г.
Понуда изабраног понуђача број:
__________ од ______2019. г.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка (купопродаја) добара – Лабораторијске опреме –
Уређаја за флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и
вирусну квантификацију (Fluorescent Cell Imager) по основу спроведеног
преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку
добара ЈН бр. 12/2019, што представља планиране годишње потребе Купца, на начин и
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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под условима утврђеним у конкурсној документацији и у складу са условима из понуде
Продавца број ___________од ________ 2019. год. која је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна уговорена цена за набавку добара из члана 1. овог уговора износи
____________________ (уписати цену из понуде) динара без обрачунатог ПДВ-а,
односно ________________________ (уписати цену из понуде) динара са обрачунатим
ПДВ-ом.
У цену предметних добара су урачунати транспорт, испорука, инсталација, монтажа,
пуштање опреме у рад, обука корисника, евентуална царина, порези и сви други
зависни трошкови.
Уговорена цена је фиксна и не може се накнадно мењати.
Уредно достављена фактура – рачун Продавца, представља основ за плаћање уговорене
цене.
Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- уплатом аванса у износу од ______________% (навести износ аванса из понуде) од
вредности овог уговора са ПДВ-ом, у року од 15 дана од дана пријема предрачуна, који
се испоставља по закључењу овог уговора и предаји средства финансијског обезбеђења
за повраћај авансног плаћања;
- уплатом преосталог износа, по испоруци и инсталацији, односно пуштању опреме у
рад у року од 15 дана од дана пријема рачуна – фактуре.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 4.
Купац се обавезује да плати на рачун Продавца уговорену цену за испоручена добра
која су предмет овог уговора, у року од ______ дана (навести рок из понуде) од дана
пријема фактуре и под условима назначеним у понуди.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 5.
Продавац се обавезује да обавезу из члана 1. овог уговора изврши у складу са
правилима струке, под условима из овог уговора, конкурсне документације и дате
понуде.
Ако добра испоручена Купцу од стране Продавца не одговарају неком од елемената
садржаном у конкурсној документацији односно позиву за допуну понуда и понуди,
Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. У
случају наступања ситуације из претходног става, Купац има право да изврши повраћај
примљене испоруке на терет Продавца или да одбије пријем предметне испоруке ако у
поступку преузимања уочи недостатке на добрима који су у супротности са елементима
садржаним у конкурсној документацији односно позиву за допуну понуда и понуди
Продавца.
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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За свако непридржавање обавеза из овог уговора од стране Продавца, Купац има право
на једнострани раскид уговора што је дужан саопштити Продавцу у писаној форми.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА
Члан 6.
Примопредају врши заједничка комисија састављена од представника уговорних страна
која записнички констатује испоруку уговорених добара, предају оригиналног упутства
за рад које може бити на српском или енглеском језику, предају гарантних листова,
извршену обуку корисника код Купца за руковање предметним добрима, као и доставу
друге прописане или потребне документације као доказ да су испоручена добра и
пратећа опрема уговореног квалитета и саобразна према захтевима из техничке
спецификације дате у поглављу II позива за допуну понуда.
Примопредаја не може отпочети пре него што Продавац изврши обуку корисника код
Купца за руковање предметним добрима.
Сматраће се да је Продавац предао уговорена добра и извршио обуку корисника, као и
документацију из става 1. овог члана, даном потписивања записника о примопредаји од
стране овлашћених лица Купца без примедби.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 7.
Продавац се обавезује да добра из чл. 1. овог уговора испоручи и изврши инсталацију,
монтажу, пуштање опреме у рад и обуку корисника у року од _________ дана (навести
рок из понуде) од дана закључења Уговора о јавној набавци.
Испорука и пријем добара, инсталација, монтажа, пуштање опреме у рад из члана 1.
овог уговора и обука корисника извршиће се у седишту Купца - Београд, Булевар
деспота Стефана бр. 142.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 8.
Купац и Продавац ће приликом примопредаје добра из чл. 1. овог уговора, заједнички
констатовати евентуалне недостаке у погледу квалитета и квантитета испоручених
добара и о томе ће одмах сачинити записник. Купац задржава право да рекламира
Продавцу и недостатке у погледу квалитета који се нису могли непосредно уочити
приликом примопредаје добара.
Продавац се обавезује да најкасније у року од 15 (петнаест) дана по пријему
рекламације, отклони недостатке или испоручи друга нова добра истих карактеристика
без недостатака, а ако то не учини, Купац може да раскине уговор и тражи накнаду
штете.
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ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 9.
Гарантни рок за испоручена добра из чл. 1. овог уговора износи ____________ месеци
(навести рок из понуде) од дана испоруке, монтаже, инсталације, обуке корисника код
купца, односно пуштања опреме у рад.
Продавац се обавезује да Купцу достави све гарантне листове за испоручену опрему са
уписаним датумом од кога почиње да тече гарантни рок.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 10.
Продавац је дужан да на дан закључења уговора преда Купцу:
1)
једну бланко сопствену меницу, потписану и оверену у складу са картоном
депонованих потписа, регистрованих код НБС и менично овлашћење за повраћај
авансног плаћања, у корист Купца, у висини траженог аванса, која мора да буде са
клаузулом, „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења до правдања
аванса;
2)
једну бланко сопствену меницу, потписану и оверену у складу са картоном
депонованих потписа, регистрованих код НБС и менично овлашћење за добро
извршење посла, у корист Купца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, која мора да буде са клаузулом, „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и
роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара.
Продавац је дужан да на дан пуштања опреме у рад преда Купцу једну бланко
сопствену меницу, потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа,
регистрованих код НБС и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном
року у корист Купца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која
мора да буде са клаузулом, „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења
30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног рока.
Купац ће активирати средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења
уговорних обавеза, кашњења у уговореном року за испоруку уговорених добара више
од 25 дана, нерешавања примљене писане рекламације, неотклањања грешака у
гарантном року или једностраног раскида уговора.
Купац се обавезује да 3 (три) дана пре достављања менице на наплату о томе обавести
Продавца.
Купац се обавезује да Продавцу врати средства финансијског обезбеђења, на његов
захтев по истеку рокова из става 1. и 2. овог члана.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Уколико Продавац неоправдано падне у доцњу и не испоручи предметну опрему у
уговореном року, а под условом да до тога није дошло кривицом Купца, нити услед
дејства више силе, Продавац је дужан да за сваки дан закашњења плати износ од 0,5%
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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од укупно уговорене цене са ПДВ за сваки дан закашњења, а највише до 10% уговорене
вредности опреме са ПДВ.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем
износа за уплату по рачуну испостављеном од стране Купца.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду
материјалне штете и изгубљене добити.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 12.
Продавац је дужан да без одлагања обавести Купца о било којој промени података
прописаних чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама и да је документује на
прописани начин.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају
споразумно, с тим да за решавање евентуалних спорова који не буду решени мирним
путем, уговарају надлежност Привреднoг суда у Београду.
Члан 15.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима, односно не могу на било који начин бити коришћена као средство обезбеђења
према трећим лицима.
Члан 16.
Измене и допуне овог уговора важе само уз сагласност свих уговорних страна, ако се
дају у писаној форми као анекс уговора, који мора бити потписан од стране овлашћених
лица свих уговорних страна.
Члан 17.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до коначног
испуњења свих уговорених обавеза.
Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може да откаже овај уговор и пре
истека рока на који је уговор закључен, под условом да за то постоје оправдани
разлози.
Разлоге за отказ уговора дужна је да понуди и образложи уговорна страна која отказује
уговор.
Уговор се отказује писаним захтевом са образложењем разлога за отказ.
Писани захтев за отказ уговора доставља се уговорној страни препорученом пошиљком
уз повратницу.
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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Отказни рок је 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног отказа код уговорне стране
којој се уговор отказује.
За случај отказа уговора, уговорне стране су дужне да сва права и обавезе по основу
уговора уреде и испуне до истека отказног рока.
Члан 18.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава
по 2 (два) примерка.
ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

_____________________

Др Мирјана Михаиловић, директор

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
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XI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ДОПУНЕ ПОНУДУ
1. Језик понуде
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача. Изузетно, део техничке документације - каталози, проспекти, произвођачка
техничка спецификација (datasheet) могу се доставити и на енглеском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације односно позива за допуну понуда. Понуда треба да је јасна и
недвосмислена. Понуда треба да садржи све тражене податке, прилоге и обрасце из
позива за допуну понуда и исти морају бити попуњени или откуцани читко штампаним
словима, оверени печатом и потписом овлашћеног лица на означеним местима.
Овлашћено лице понуђача дужно је да образац уговора попуни, потпише и овери чиме
потврђује да је у потпуности сагласан са садржином уговора.
Уколико понуду потписује лице које у приложеном изводу није наведено као заступник
понуђача, уз понуду је неопходно доставити пуномоћје којим се то лице овлашћује за
потписивање понуде, издато од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуђач не треба да издваја из целине делове позива за допуну понуда (обрасце) које
сматра непотребним, нити да им мења место, већ да исте прецрта и овери печатом.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целини, тако да се не могу
наканадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.11.2019. године, до 10.00 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.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Институт за биолошка истраживања „Синиша
Станковић“ – Институт од националног значаја за Републику Србију, Београд,
Булевар деспота Стефана бр. 142, или се могу предати непосредно, искључиво у
Административно-правној служби наручиоца на истој адреси (II спрат, соба бр. 91).
Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст са
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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назнаком: ,,ПОНУДА за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема – Уређај за
флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну
квантификацију (Fluorescent Cell Imager), ЈН бр. 12/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на
полеђини назив, адресу, телефон и факс понуђача.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 07.11.2019. године у 11.00 часова у
просторијама Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" – Института
од националног значаја за Републику Србију, Булевар деспота Стефана бр. 142,
Београд, у малој сали на II спрату (соба бр. 93). Присутни представници понуђача пре
почетка јавног отварања понуда морају комисији наручиоца предати пуномоћје за
учешће у поступку отварања понуда.
Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, све неблаговремено
поднете понуде, вратити понуђачима, неотворене, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
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 да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става
ове тачке.
Понуда мора да садржи:
 Доказ о испуњености додатног услова за учешће у поступку јавне набавке
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде - прилог 1, 2, 3, и 4
(образац понуде са прилозима дат у поглављу V)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац спецификације понуде са
обрасцем структуре понуђене цене - прилог 4 (образац дат у поглављу V)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди (дат
у поглављу VII)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве понуђача о поштовању
обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (дат у поглављу VIII)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о издавању инструмената
обезбеђења (дат у поглављу IX)
 Потписан и печатом оверен модел уговора (дат у поглављу X)
4. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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5. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за биолошка
истраживања "Синиша Станковић" – Институт од националног значаја за Републику
Србију, Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема – Уређај за
флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну
квантификацију (Fluorescent Cell Imager) ЈН бр. 12/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема – Уређај за
флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну
квантификацију (Fluorescent Cell Imager) ЈН бр. 12/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема – Уређај за
флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну
квантификацију (Fluorescent Cell Imager) ЈН бр. 12/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема – Уређај за
флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну
квантификацију (Fluorescent Cell Imager) ЈН бр. 12/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
7. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Понуђена цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност у
коју су урачунати сви трошкови који се односе на предметну јавну набавку, с тим да ће
се за оцену понуде узимати цена без ПДВ-а.
У укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (набавка, транспорт,
испорука, инсталација, монтажа, пуштање опреме у рад, обука корисника код
наручиоца, евентуална царина, порези и сви други зависни трошкови који су везани за
реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене,
фактурисати нити наплаћивати.
Основни елементи цене садржани су у спецификацији понуде чији се обрасци налазе у
прилогу конкурсне документације и који истовремено представљају обрасце структуре
цене.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
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8. Начин и услови плаћања, рок важења понуде, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши на следећи начин:
- уплатом аванса у износу од највише 50% од укупне понуђене цене са ПДВ, у року од
15 дана од дана пријема предрачуна, који се испоставља по закључењу уговора и
предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања,
- уплатом преосталог износа по испоруци и инсталацији, односно пуштању опреме у
рад у року од 15 дана од дана пријема рачуна-фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуда са другачијим начином плаћања биће одбијена као неприхватљива.
8.2. Захтев у погледу начинa, рокa и местa испоруке добара
Место испоруке добара: Институт за биолошка истраживања „СинишаСтанковић“ –
Институт од националног значаја за Републику Србију, Булевар деспота Стефана бр.
142, Београд.
Рок испоруке добара је максимум 60 (шездесет) дана од дана закључења Уговора о
јавној набавци.
Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке добара, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
8.3. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за понуђена добро је минимум 12 месеци од дана инсталације, односно
пуштања опреме у рад.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 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.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
8.5. Захтев у погледу испуњености техничких карактеристика (спецификација)
Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити специфицираног
квалитета.
Понуђено добро мора испуњавати минималне захтеве наручиоца у погледу тражених
карактеристика наведених у поглављу II конкурсне докумeнтације.
У супротном, понуда понуђача ће бити неодговарајућа.
Понуђач Labena d.o.o., Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 123г не мора доказивати
техничке карактеристике понуђеног добра имајући у виду да је у претходно
спроведеном отвореном поступку ЈН бр. 11/2019 за партију 2 доставио каталог односно
Позив за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за
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комплетну техничку спецификацију са свим подацима којима се доказује да техничке
карактеристике понуђеног добра у свему одговарају техничким каркатеристикама добра
које је предмет набавке и из којих је наручилац јасно и недвосмислено утврдио квалитет
и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног
добра са захтеваним техничким карактеристикама.
9. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу приликом потписивања уговора преда
средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то:
- Једну бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај авансног
плаћања, у корист наручиоца, у висини траженог аванса, која треба да буде са
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења до правдања
аванса;
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу приликом потписивања уговора, а најкасније
у року од 7 (седам) дана од дана потписивања преда средство финансијског обезбеђења
за добро извршење посла и то:
- Једну бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у
корист наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба
да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 60
(шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални
продужетак радова до завршетка радова има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за
завршетак радова;
*Наручилац ће поднети на наплату у целости меницу за добро извршење посла у
случају да изабрани понуђач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу приликом примопредаје добара уз записник о
примопредаји преда средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року и то:
- Једну бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у
гарантном року, у корист наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“
и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока;
*Наручилац ће поднети на наплату у целости меницу за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који
би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења код Народне банке
Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за
регистрацију менице, као и копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
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Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа,
морају бити идентични.
Наручилац ће вратити понуђачу менице, на његов захтев након истека рока за
измирења уговорних обавеза односно након истека гарантног рока.
10. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве податке садржане у понуди понуђача које су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које као такве понуђач означи речју
„поверљиво“. Неће се сматрати поверљивим подаци о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци који немају карактер поверљивости.
12. Додатне информације или појашњена у вези са припремом понуде и могућност
измене конкурсне документације
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на
е-маил: јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs или факсом на број 011 2761 433 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у позиву за допуну понуда, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
односно позива за допуну понуда, ЈН бр. 12/2019“, само у току радне недеље од
понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације односно позива за допуну
понуда, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију односно позив за допуну
понуда 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 односно позив за допуну понуда.
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.
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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 о јавим набавкама).
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. 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.
15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву која
је саставни део позива за допуну понуда, (поглавље VIII) да је поштовао обавезе из чл.
75. став 2. Закона које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
16. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 Закона о
јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу Наручиоца: Институт за
биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја за
Републику Србију, Булевар деспота Стефана бр. 142, Београд, електронском поштом
на е-маил: јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs, факсом на број: 011 2761 433, сваког радног
дана (осим суботе и недеље) од 08-15 часова, или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације односно позива за допуну понуда,
захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона
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 чл. 149. ст. 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 (десет) 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 захтева из. чл. 149. став. 3. и 4.
Закона, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Захтев за заштиту права 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 чл. 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 120.000,00 динара, у складу са чл. 156. став 1. тачка 2) и 4) Закона, и то на
број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број:
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.
Као доказ (потврда) о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе, издата и оверена од стране банке, податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права као и примери
правилно попуњених налога за пренос и уплатница, могу се преузети на интернет
страници: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
17. Рок у коме ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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.
18. Одлука о обустави поступка јавне набавке
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњеи прописани услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога који му
нису били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а
који доводе до онемогућавања окончања започетог поступка односно услед којих је
престала потреба за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте
пословне године, односно у наредних шест месеци.
Овакву одлуку наручилац доноси у писаној форми, са образложењем, посебно наводећи
разлоге обуставе поступка и објављује је на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници у року од 3 (три) дана од дана доношења, у складу са одредбама члана 109.
Закона о јавним набавкама.
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19. Трошкови припремања и достављања понуде
Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде.
20. Обавештење о употреби печата
Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом примењиваће
се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015) и подзаконски акти којима се уређују јавне набавке.
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