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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 
 

„Лабораторијски материјал за  реализацију пројаката науке за потребе Технолошко-
металуршког факултета Универзитета у Београду“   

 
 НАБАВКЕ 

8/2015 
ВРСТА ПОСТУПКА: 

ПОСТУПАК НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
OБЛИКОВАН У 76 ПАРТИЈА 

 
Jul 2016. 

 
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012),  
члана 6. Правилника о обавезним елментима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (,,Сл.гласник РС“, бр.  29/2013),  
Одлуке о покретању поступка ЈНМВ  број 8/2016, деловодни број: 24/135, Решења о 
именовању комисије , деловодни  број:20/65 припремљена је:  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку мале вредности: 
Лабораторијски материјал за  реализацију пројаката науке за потребе Технолошко-
металуршког факултета Универзитета у Београду.“   

 
ЈНМВ бр.8 /2016 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље  Назив поглавља 

I  Упутство понуђачима како да сачине понуду 

II  Обавезни услови за учешће у поступку  по чл. 75. и чл.76. (ЗОЈ) 
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III  Упутство за  доказивање испуњености услова из чл. 75. и чл.76. ЗОЈ и 
услова одређених конкурсном документацијом 

Образац 1  Образац за оцену испуњености услова 
Образац 2  Изјава о испуњености услова из чл.75. и чл.76. ЗОЈ 
Образац 3  Понуда 
Образац 4  Образац структуре цене 
Образац 5  Општи подаци о понуђачу 
Образац 6  Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива и конкурсне 

документације 
Образац 7  Модел уговора 
Образац 8  Образац изјаве о независној понуди 
Образац 9  Образац трошкова припреме понуде 
Образац 
10 

Образац изјаве о поштовању обавеза које проистичу из важећих прописа 

 
 
 
 

 
I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском 
језику.  

1.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ  

 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним 
набавкама што доказује након доношења Одлуке о одабиру понуде, на начин 
дефинисан конкурсном документацијом, као и да приликом подношења 
понуде, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.  
Понуда мора обавезно да садржи : 
а) попуњен и оверен образац понуде 
б) попуњен, потписан и оверен образац структуре цене и осталих 
комерцијалних услова 
в) попуњен, потписан и оверен образац техничке спецификације 
г) попуњен, потписан и оверен модел уговора 
д) попуњен, потписан и оверен образац о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке у складу са чл.75.и 76. ЗЈН 
ђ) образац изјаве о независној понуди 
е) образац трошкова припреме понуде 
Уколико понуда не садржи набројано под а,б,в,г,д,ђ и е, биће одбијена као 
неприхватљива. 
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Понуђач обрасце који су саставни део конкурсне документације попуњава 
читко штампаним словима. Попуњени обрасци треба да буду потписани од 
стране овлашћеног лица и оверни печатом. Модел Уговора потребно је 
попунити и оверити од стране овлашћеног лица понуђача, чиме се потврђује 
прихватање елемената уговора.   

 

1.3. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА 
 

Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, само 
пре истека рока за подношење понуда. 
Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена 
понуде” или “Повлачење понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 8/2016 од 
15.07.2016. за: Лабораторијски материјал за  реализацију пројаката науке за потребе 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.“   
1.4.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 
релевантне јединичне цене.   
 

 

1.5.ОЦЕНА ПОНУДЕ 
 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће 
понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним 
набавкама. 
 

  

1.6.ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте 
буџетске године. 
 
 

 

1.7.АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама које нису предвиђене Конкурсном документацијом, 
нису дозвољене.  

 

1.8. КРИТЕРИЈУМ 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена. 
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1.9.   ВАЛУТА 

 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се у динарима.   
 

1.10. ЦЕНА 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и 
мора бити фиксна тј. не може се мењати. 
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 
 
 

1.11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 Плаћање   авансно 50%, према попуњеном моделу уговора из прилога. 
 

 
 

1.12. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА: 
Минималне техничке карактеристике које добра обавезно треба да  
испуњавају су дате у  табели која је саставни део Понуде односно Конкурсне  
документације и које представљају појединачно посебне партије. Назив  
произвођача је наведен као спецификација добара и у обзир ће се узети свака  
адекватна компатибила.    

 
1.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 
         Додатна објашњења се могу добити од лица за контакт: Владимир 

Аранђеловић e-mail:varandjelovic@tmf.bg.ac.rs за правна и Драган Марјановић  
e-mail:marjan@tmf.bg.ac.rs за техничка питања. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде, на адреси: Технолошко- металуршки факултет 
Универзитета у Београду  ул. Карнегијева 4 са назнаком: "Питања за јавну 
набавку бр.8/2016.“ Тражење додатних информација и појашњења телефоном 
није дозвољено. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

1.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена, као неисправна. 
 

 

1.15.  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и 
овери,  чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.  



ЈАВНА НАБАВКА БР.  8/2016  
Назив ЈНМВ : Лабораторијски материјал за  реализацију пројаката науке за потребе 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.“   
 

 5

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у 
понуди.  
 

1.16. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније 
понуде је 7 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
 
Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће достaвити свим 
понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 
 
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да 
закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном 
обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што 
уговор буде закључен. 
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за 
подношење захтева за заштиту права понуђача. 

 

1.17.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом 
препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе у износу 
од 60.000,00 рсд. ( број жиро рачуна : 840-742221843-57, позив на број 50-016, 
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке  на коју се 
односи, корисник: буџет РС) 
 Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Рок и начин подношења захтева за заштиту права је утврђен у чл. 149. Закона 
о јавним набавкама.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 
поступку јавне набавке, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. 

 
1.18.ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Понуђач је дужан да приликом потписивања Уговора Наручиоцу достави 
бланко меницу са меничним овлашћењем у износу аванса  по 
достављеном Предрачуну. 

 
II. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 

75. и чл.76. 
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Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о 
јавним набавкама. 
 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 
 
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 
2. да понуђач или његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, против животне средине, примања или 
давања мита, преваре. 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у 
време објавњивања позива за подношење понуда предмет јавне набавке. 

4. је за текућу годину  измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији. 

5. при састављању понуде изричито  наведе да ће поштовати обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине. 

 
 

      

III.  У П У Т С Т В О 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УСЛОВА ОДРЕЂЕНИХ КОНКУРСНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ: 

Одабрани понуђач доказује испуњеност условао следећим 
доказа: 

1. Извод из регистра надлежног органа 

2. Извод из казнене евиденције МУП, Уверење надлежног суда. 

3. Потврде Привредног и Прекршајног суда или АПР 

4. Потврда пореске управе /Потврда надлежног органа локалне самоуправе или 
потврда Агенције за приватизацију ако је у поступку приватизације. 

5. Изјава о поштованју обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду , запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

ОБРАЗАЦ 1. 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, 
упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће 
доказе о испуњености обавезних услова: 
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Ред. 
бр. 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА ‐ ОБРАСЦА     

1. 
Извод из регистра привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре. 

да не 

2.  ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 

3. 
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава о испуњености услова из члана 75. 
Закона о јавним набавкама и средствима финансијског 
обезбеђења  

да не 

4.  ОБРАЗАЦ  3 -  Образац понуде са Прилогом да не 
5.  ОБРАЗАЦ  4 -  Образац структуре цене да не 
6.  ОБРАЗАЦ  5 -  Општи подаци о понуђачу. да не 

7. 
ОБРАЗАЦ  6 – Изјава понуђача о прихватању услова из 
јавног  позива и конкурсне документације 

да не 

8.  ОБРАЗАЦ  7 - Модел уговора. да не 
9.  ОБРАЗАЦ  8 – Изјава  Понуђача о независној понуди да не 
10.  ОБРАЗАЦ  9 -  Посебно исказани трошкови понуде да не 

11. 
ОБРАЗАЦ 10- Изјава о поштовању обавеза које 
произилазе из важечих прописа  

да не 

 
НАПОМЕНА:  ‐ Образац оверава овлашћено лице понуђача  

 
Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   

 
ОБРАЗАЦ 2. 

И З Ј А В А 
О испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  

и средствима финансијског обезбеђења 
Јавна набавка мале вредности број: 8/2016 
Предмет јавне набавке добара: Лабораторијски материјал за  реализацију пројаката 
науке за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.“   
Понуђач ________________________ ул._________________ из ________________ 
потврђује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену 
јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, 
испуњава и следеће услове: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
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против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривичнодело преваре; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда ; 

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

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.   

6. да ће у року од 3 (три) дана  након избора најповољније понуде,  доставити 
оригинале или оверене фотокопије свих доказа наведених у поглављу III. 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75. 
Докази о испуњености услова под тачком 2) и 4) не могу бити старији од 2 ( 
два) месеца пре отварања похуда . 
Доказ о испуњености услова под тачком 3) мора бити издат после дана 
објављивања јавног позива. Докази о испуњеним условима могу се 
доставити у неовереним копијама. Изабрани понуђач ће у року који одреди 
Наручилац, а не дужем од три дана од дана пријема позива наручиоца, 
доставити оригинал или оверену копију, на увид, напред наведених доказа о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право провере наведених докумената.Уколико се 
приликом провере установи да копија траженог документа не одговара 
оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена у смислу чл.106. Закона. 

 

Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   
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ОБРАЗАЦ 3 

 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                              
мале вредности бр.8/2016 чији је предмет набавке добара: Лабораторијски 
материјал за  реализацију пројаката науке за потребе Технолошко-металуршког 
факултета Универзитета у Београду“ , достављамо:        
 
 

П О Н У Д У 
  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив понуђача:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: :______________________________________________ 

Матични број _________________________________, ПИБ ____________________ 

Текући рачун ___________________________________ 

1. Да квалитетно извршимо све испоруке у складу са наведеним условима из 
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде. 
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 Specifikacija  za 76 PARTIJA       

R.b. 
Naziv hemikalije, CAS br. I 
specifikacija J.m. 

količi
na Ponuđena specifikacija  Ukupna cena PDV Ukupan iznos 

1 

Magnetna mešalica ARE, sa 
grejačem, do 15 lit 
VELP<F20500162> ili kompatibila kom 1         

2 

Magnetna mešalica MST bez 
grejača VELP<F203A0160> ili 
kompatibila kom 1         

3 

GENTAMICIN SOLUTION 
CELL CULTURE, 50mg/ml 
gentamicin in deionized Eater, 
liquid, sterile-fi 10MLT, 2kom, 
kvalitet SAF kom 2         

4 

Magnetna zrna, okrugla, 
presvučena teflonom, dimenzija 
50-55mm i fi 8mm kom 5         

5 

Amonijum-nitrat p.a. Lachner ili 
Fisher kvalitet) kg 1         

6 

GLYCINE, REAGENTPLUS 
(TM), >= 99% (HPLC) kvalitet 
SIGMA, Br. G7126-100G, 100gr pak 1         

7 

L-METHIONINE, REAGENT 
GRADE, >=98% (HPLC), kvalitet 
SIGMA, 25 gr pak 1         
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8 

GAMMA-AMINO-N-BURYRIC 
ACID CRYSTALLINE, kvalitet 
SIGMA, 25 gr pak 1         

9 

L-Lysine, crystallized,>=98,0% 
NT, 25gr pak 1         

10 

L-TYROSINE, REAGENT 
GRADE, >=98,0% (HPLC), 
kvalitet SIGMA 50 gr pak 1         

11 

3,4-DIHYDROXY-L-
PHENYLANINE, >=98,0% , 
kvalitet SIGMA5 gr pak 1         

12 

N-?(3-
?DIMETHYLAMINOPROPYL)?-
N-ETHYLCA, kvalitet SIGMA, 
5gr  pak 1         

13 

GLYTARIC DIALDEHYDE, 
50WT. % SOLUTION, kvalitet 
SIGMA, 25ml pak 1         

14 

3-METHYLPROPYLENE, 99,0%, 
Br. M25007-1L, kvalitet SIGMA, 1 
lit pak 1         

15 

2-HYDROXYETHYL 
METHACRYLATE, 99+%, 
kvalitet SIGMA, 100ml pak 3         

16 

2-HYDROHYETHYL 
ACRYLATE, 96,0%, kvalitet 
SIGMA, 250ml pak 1         

17 

SILIKONSKO ULJE extra pure, 
1000ml pak 1         

18 Etanol p.a. 96%, 1000ml pak 5         
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19 

Flavourzyme 500L (protease from 
Aspergillus oryzae), (EC 232-752- 
2), Šifra P6110-50ML, Sigma 
Aldrich kvalitet, 50ml  pak 1         

20 

Papainase (Papain from papaya 
latex) (EC 3.4.22.2), Šifra P4762-
100MG, kvalitet Sigma Aldrich, 
100mg pak 1         

21 

Pancreatin from porcine 
pancreas 4xUSP Specifications 
(EC 232-468-9), Šifra P1750-
100G, kvalitet Sigma Aldrich, 
100g pak 1         

22 

α-Chymotrypsin from bovine 
pancreas (Tupe II, lyophilized 
powder, >40 units/mg protein) (EC 
3.4.21.1), Šifra C4129-1G, 1g, 
kvalitet Sigma Aldrich pak 1         

23 

P2308-100MGProteinase K from 
Tritirachium album, lyophilized 
powder, >30 units/mg protein, 
kvalitet Sigma Aldrich pak 1         

24 

A6778-.25UN Angiotensin 
Converting Enzyme from Rabbit 
Lung, Sigma Aldrich kvalitet pak 1         

25 

65535 1g (ABTS) 2,2 - Azino-
bis(3-ethylbenzothiazoline-6-
sulfonic acid) diammonium salt, 
98%, Alfa Aest kvalitet pak 1         

26 Čelik 1530 kvaliteta fi 12mm m 24         
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27 Čelik 1530  10mm X 10mm  □ m 36         

28 Betonsko gvožđe fi 12mm m 24         

29 Čelik 0,45% ugljenika fi 28mm m 3         

30 

Dekapirani lim 0,6 X 1000 X 
2000mm tabla 1         

31 

Dekapirani lim 1,0 X 1000 X 
2000mm tabla 1         

32 Dural fi (12mm - 15mm) kg 6         

33 Aluminijum fi (12mm - 15mm) kg 6         

34 Čelična žica fi (0,8 - 1mm), kotur kg 6         

35 

ß- galaktozidaza iz Aspergillus 
oryzae, Specifična aktivnost 8 
U/mg čvrste supstance Kataloški 
br. G5160, Sigma kU 125         

36 

Oxalyl chloride, 98% 129611000  
100 GR kom 1         

37 

3-Hydroxybenzaldehyde, 98.5% 
120961000  100 GR kom 1         

38 

1-Bromododecane, purum, ≥95.0% 
(GC) (Sigma-Aldrich) 16970-
250ML kom 1         

39 

Chromium(VI) oxide, 99.5%    
196610250  25 GR kom 1         

40 

3-Hydroxybenzoic acid, 99%   
120981000  100 GR kom 1         

41 

4-Hydroxybenzaldehyde, 99% 
162770500  50 GR kom 1         
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42 

Cyclohexene, 99%, pure, stabilized 
154845000  500 ML  kom 1         

43 

4-Hydroxybenzoic acid, 99+% 
120991000  100 GR kom 1         

44 

4′-chloroacetophenone, 97% 
C19708-100G (Sigma-Aldrich) kom 1         

45 

4'-fluoroacetophenone, 99% 
119261000  100 ML kom 1         

46 

Tris[2‐
(dimethylamino)ethyl]amine,97%, 
Synonym: Me6TREN, 723142‐1ML, 
Sigma, Atom Transfer Radical 
Polymerization (ATRP) ligand, 1ml  kom 1         

47 

TEMPO  Green Alternative, 98%, 
Synonym: 2,2,6,6-Tetramethyl-1-
piperidinyloxy, free radical, 2,2,6,6-
Tetramethylpiperidine 1-oxyl, 214000-
5G, Sigma, Atom Transfer Radical 
Polymerization (ATRP) ligand, 5g kom 1         

48 

α-Bromoisobutyryl bromide, 98%, 
252271-100G, Sigma, ATRP Initiator, 
100g kom 1         

49 
dimethyl itaconate, 99% 25GRM, 
proizvoDac: SAF, 617-52-7,  kom 2         

50 

Copper(I) bromide, purum p.a., 
≥98.0% (RT), 61163-100G-F, Sigma, 
Salt, 100g kom 1         

51 
Toluol p.a., 223, Centrohem doo, 
Solvent, 2.5 l kom 1         

52 
Ksilol p.a., 283, Centrohem doo, 
Solvent, 2.5 L kom 1         
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53 
Tetrahidrofuran p.a., 219, Centrohem 
doo, Solvent, 3 L kom 1         

54 
Dimetilsulfoksid p.a., 909, 989, 
Centrohem doo, Solvent, 3 L kom 1         

55 
Metanol p.a., 152, Centrohem doo, 
Solvent,  2.5 L kom 2         

56 
Etanol apsolutni ≥99,5%, 1731, 
Centrohem doo, Solvent,  2.5 L kom 2         

57 
Hloroform p.a., 402, Centrohem doo, 
Solvent, 1 L kom 1         

58 

Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 
polylactide:glycolide (50:50), Mw 
30,000-60,000, P2191-5G, Sigma-
Aldrich, 5 g kom 1         

59 

Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 
lactide:glycolide (65:35), Mw 40,000-
75,000,  P2066-5G, Sigma-Aldrich, 5 g kom 1         

60 

Methanol, puriss. p.a.     32213‐1L   , 
67‐56‐1    , Sigma‐Aldrich, 1 L           kom 2         

61 
2,2,2-Trifluoroethanol       T63002-25G   
, 75-89-8  , Sigma-Aldrich,  kom 8         

62 

Polyacrylonitrile  Mw 150,000  
181315-50G,  25014-41-9  , Sigma-
Aldrich,  50 g kom 1         

63 
Camphorquinone   124893-5G, 10373-
78-1, Sigma-Aldrich,  5 g kom 1         

64 

Phe-Phe L-Phenylalanyl-L-
phenylalanine, Di-L-phenylalanine, 
P4126-1G,  2577-40-4, Sigma-Aldrich, 
1 g kom 1         
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65 

Melamine 99%, Synonym: 2,4,6-
Triamino-1,3,5-triazine, sym-
Triaminotriazine,   M2659-1KG 
,Sigma-Aldrich, 1 kg kom 1         

66 

Pentaerythritol  tetrakis(3-
mercaptopropionate) , 381462-100ML, 
Sigma-Aldrich, 100 ml kom 1         

67 

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)phenol, 
DMP-30, 45348-250ML-F, Sigma-
Aldrich, 250 ml kom 1         

68 

Hoveyda-Grubbs Catalyst 2nd 
Generation 97% 
Synonym:(1,3-Bis-(2,4,6-
trimethylphenyl)-2-
imidazolidinylidene)dichloro(o-
isopropoxyphenylmethylene)ruthenium 
569755-500MG, Sigma-Aldrich, 
500mg kom 1         

69 
Thioflavin T , T3516-5G,  2390-54-7 , 
Sigma-Aldrich, 5 g kom 1         

70 
Tris Buffered Saline, T5030-50TAB, 
Sigma-Aldrich, 50 TAB kom 1         

71 

TEMPO  Green Alternative, 98%, 
Synonym: 2,2,6,6-Tetramethyl-1-
piperidinyloxy, free radical, 2,2,6,6-
Tetramethylpiperidine 1-oxyl, 214000-
5G, Sigma, Atom Transfer Radical 
Polymerization (ATRP) ligand, 5g, 
214000-5G, Sigma 5g 1         

72 

Lipase from Candida sp. recombinant, 
expressed in Aspergillus niger, L3170-
50ML, Sigma, Enzyme, 50ml 

50 
ml 1         

73 
Eppendorf® Research® plus pipette, 
3-pack, Z683884-1EA, Sigma, Pippete kom 1         
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74 

ETANOL 95-96% FARMACEUTSKI, 
pet ambalaza, 525596 , Zorka farma, 
Solvent kom 10         

75 

Peroxidase from horseradish,Type VI, 
essentially salt-free, lyophilized 
powder, ≥250 units/mg solid (using 
pyrogallol), P8375-5KU, Sigma, 
Enzyme 5 KU 1         

76 
Etanol apsolutni ≥99,5%, 1731, 
Centrohem doo, Solvent,  2.5 L, 1731 kom 4         
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Понуду осим у папирној форми треба доставити и у електронској форми (CD у 
истом формату као што је у Конкурсној документацији), због лакшег разматрања и 
упоређивања понуда.   

  

2.  Рок испоруке добара:   _______   ( ____________________________ )   дана 

од дана  потписивања Уговора (не дуже од 60 дана).                                                                                     
 

3.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана од дана отварања понуда  
( минимално 30 дана ) 
 

4.  Начин плаћања:  
     Уплата аванса    од 50%  по достављању предрачуна, остатак након испоруке 
добара. 
5.   Гарантни рок:  2 ( две  ) годинe за лабораторијске  уређаје. 
 
 

Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   

 
 

ОБРАЗАЦ 4 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  је упутство Понуђачима да Табелу са спецификацијама  треба 
попунити тако да се у колони Цена за сваку ставку уписује 
износ без ПДВ-а за дату количину, затим да се посебно изрази 
ПДВ и коначно да се укупан износ изрази са ПДВ-ом за сваку 
ставку (ПАРТИЈУ)  посебно. Није потребно приказати збирну 
суму за више понуђених партија. 

 Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Одговорно лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 
 
 

Датум:    _______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     

     

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  М. П   

 
                                                                                                    ОБРАЗАЦ 6. 
 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
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Понуђач: 
____________________________________________________________ 
                                                      (уписати назив понуђача) 

овом изјавом потврђује да у  потпуности прихвата услове из конкурсне 
документације за јавну набавку мале вредности  бр. 8/2016. за потребе 
Техолошко-металуршког факултета у Београду    
  

Сагласни смо да наша понуда не буде прихваћена уколико не 
испуњава неки од тражених услова. 
 
Дана, ___________2016. године 
 
 
                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

                                                   м.п. __________________________ 
                                                                                                      ( потпис овлашћеног лица) 
 

ОБРАЗАЦ 7. 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

За набавку: Лабораторијски материјал за  реализацију пројаката науке за потребе 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду“  за 
ПАРТИЈЕ:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
        
Уговорне стране : 
 

1. Технолошко металурши факултет Универзитета у Београду  из Београда ул. 
Карнегијева бр. 4 , матични број 07032552 , ПИБ 100123813, кога заступа 
Декан  Проф. др Ђорђе Јанаћковић,  у даљем тексту Наручилац   

и 
 

2. Понуђач _______________________, ________________, ул. 
_____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ 
________________, рачун бр. _________________  код пословне банке 
_____________________, које заступа директор _______________________, 
у даљем тексту Понуђач 
 

 

Члан 1. 
Предмет Уговора 
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Предмет овог Уговора је испорука добара по:  
ПАРТИЈАМА:__________________________________________________________
________________________________________________________________________  
за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.“   
 
  
   

Члан 2. 
Обим  услуге 

Понуђач ће испоручити добра   Наручиоцу у складу са утврђеном динамиком, у 
свему према спецификацији Наручиоца из позива од _____________(уписати датум пријема 

конкурсне документације) године и усвојеној Понуђачевој понуди заведеној код Наручиоца под 
бр. _______________________(уписаће се број и датум понуде) године. 

 
  
 

Члан 3. 
Уговорена цена 

  

Наручилац се обавезује да Понуђачу на име  цене добара  која су предмет овог 
Уговора исплати  бруто износ  од _______________(уписати износ 50% понуде са  ПДВ-ом) рсд, 
односно, нето износ од _______________(уписати износ 50% понуде без  ПДВ-а) рсд у року од 3 (три)  
дана  након потписивања Уговора, односно по достављеној профактури.  

Наручилац се обавезује да Понуђачу на име  цене добара  која су предмет овог 
Уговора исплати  преостали бруто износ  од _______________(уписати износ 50% понуде са  ПДВ-

ом) рсд, односно, преостали  нето износ од _______________(уписати износ 50% понуде без  ПДВ-а) 

рсд у року од 7 (седам)  дана  након коначне испоруке добара и верификације њиховог 
квалитета   од стране Наручиоца и достављеној профактури.  

 Уколико дође до значајних промена  услова за испоруку добара која су предмет 
овог  Уговора, уговорне стране су сагласне да споразумно склопе Анекс овог Уговора у 
складу са новонасталим околностима. 
 
 

Члан 4. 
Рок  испоруке 

 

Рок  испоруке добара: до ______ дана (уписати рок из понуде) од дана потписивања 
уговора. 
             

 
 

 

Члан 5. 
Надлежност суда 

 

 Све евентуалне спорове који настану у вези са реализацијом овог Уговора уговорне 
стране су сагласне да решавају мирним путем, а уколико то није могуће спор ће се 
поверити на решавање Привредном суду у Београду. 
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Члан 6. 

Остале одредбе 
 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 (два). 
  

НАРУЧИЛАЦ:  МП  МП ПОНУЂАЧ: 

Декан 

 Проф. др Ђорђе Јанаћковић 

     

 
------------------------------------                                                             ----------------------------------- 

 
                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 

Датум:      

ОБРАЗАЦ 8 
 

МЕМОРАНДУМ 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА : ____________________________ 
 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА : __________________________ 
 
Матични број : ____________________________________ 
 
На основу чл. 120.Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр.124/2012 ) 
 
_________________________________________________________подноси : 
                                         ( назив понуђача ) 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 
_______________________________________________из ____________________ 
 
(назив понуђача)                                                                        ( седиште понуђача) 
 
Понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
                                                                                         Потпис и печат 
 
                                                              М.П.     ________________________________ 

                                                                             
(потпис овлашћеног лица) 



ЈАВНА НАБАВКА БР.  8/2016  
Назив ЈНМВ : Лабораторијски материјал за  реализацију пројаката науке за потребе 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.“   
 

 23

   ОБРАЗАЦ 9 
 
 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Трошкови припремања понуде (израда 
узорака и сл.) 

 
____________________________рсд. 

Трошкови прибављања средстава 
обезбеђења и сл. 

                                                                       
____________________________рсд. 

  
У обрасцу посебно исказати трошкове припремања понуде, уписати све трошкове 
које је понуђач имао у припремању понуде. 
 
Трошкове припремања понуде сноси понуђач. 
 
                Потпис и печат 
 
     ____________________________________ 
                                                 М.П.               (потпис овлашћеног лица) 
 

ОБРАЗАЦ  10 
 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА 
 
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 
 
________________________________ из _________________________________ 
                    (назив понуђача)                               (седиште понуђача) 
 
 Поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.   
       Потпис и печат 
 
    М.П.               _______________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
 
        
 


