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На основу чл. 39. и 61.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке бр. 1084/1 од 30.06.2020. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку бр. 1085/1 од 30.06.2020. године, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну мале вредности 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ  ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 

ОПРЕМЕ 

ПО ПАРТИЈАМА - МВ 10/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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III 
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опис добара 
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IV 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

11 

 Образац изјаве о испуњености општих услова 12 
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VI Образац понуде 22 

VII Модел уговора 33 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:   Завод за јавно здравље Шабац  

Адреса: Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1 

Интернет страница: www.зјз.орг.рс 

2. Врста поступка јавне набавке 
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке МВ  10/2020 је  набавка услуга одржавања лабораторијске 

опреме, обликована по партијама и то: 

- Партија 1. –  Одржавање UV/VIS спектрофотометра Lambda 25 PERKIN 

ELMER; 

- Партија 2. –  Одржавање атомског апсорпционог апсорбера PinAAcle 900T 

PERKIN ELMER; 

- Партија 3. –  Одржавање гасног хроматографа Clarus 500 PERKIN ELMER;  

- Партија 4. –  Одржавање гасног хроматографа Agilent technologies 6890N;  

- Партија 5. –  Одржавање апарата за реверсну осмозу Aplio sistem sa PLC 

произвођача ENC; 

- Партија 6. –  Одржавање апарата за узорковање ваздуха; 

- Партија 7. -   Одржавање апарата за узорковање ваздуха- узоркивача за    

суспендоване честице и 

- Партија 8. – Одржавање фотоелектричног рефлектометра RM 02  

-  Партија 9. - Одржавање апарата за разарање и дестилацију беланчевина 

KJELTEK BUCHI ( дестилациона и дигестиона јединица, скрубер) 

- Партија 10-Одржавање полуаутоматског анализатора произвођача „ БиоРад“ 

 -Партија 11- а)Одржавање флуоресцентног микроскопа-„ JENALUMAR SH 250“ 

(превентивно одржавање- подмазивање, чишћење) 

                                   б) Oдржавање светлосних микроскопа- бинокуларни „KRUSS“  

(чишћење, подмазивање,објектив, окулар, бленда,механичко померање носача, 

механичко напајање) 

                                   в) Одржавање светлосног микроскопа - бинокуларни „HUMASCOP 

LIGHT“ (чишћење,подмазивање,објектив, окулар, бленда,механичко померање носача, 

механичко напајање) 

-Партија 12-Одржавање Полуаутоматског анализатора за скрининг урина „ HBL 

UROQUATRO“ 

-Партија 13- Одржавање „ Мини Видас“-анализатора                     

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

 

5. Контакт лице 

- Оливера Ђорђевић-Шпегар, дипл. правник, тел. бр. 015/343-611 

- Биљана Калинић, дипл. фармацеут, специјалиста санитарне хемије, тел. бр. 015/341-

523 

E - mail adresa: zjzsabac@gmail.com 

Факс бр. 015/343-606 

 

mailto:zjzsabac@gmail.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. МВ 10/2020 је набавка услуга одржавања лабораторијске 

опреме по партијама у Заводу за јавно здравље Шабац,  у периоду од 12 месеци 

рачунајући од дана потписивања уговора. 

Ознака из општег речника набавки: 50400000 – услуге поправке и одржавања 

медицинске и прецизне опреме.  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА 

 

 

 

 

Партија 1. - Одржавање UV/VIS спектрофотометра LAMBDA 25 PERKIN ELMER 

 

Одржавање обухвата: 

- проверу стања инструмента пре замене потрошног материјала; 

- проверу таласних дужина, по потреби подешавање истих; 

- проверу напајања инструмента и 

- проверу стања инструмента по завршетку превентивног одржавања 

-потрошни материјал- Црева од вештачке масе за  спектрофотометар UV VIS Perkin 

Elmer – 2,060 x 0,850 mm 12 pcs/bag violet, formulatio TYGON R 3607,PERKIN ЕЛМЕР 

SINGAPO B0199034 – 1 паковање  

-потрошни материјал- Кварцна кивета са PTFE поклопцем, дужина оптичког пута 

10mm-2ком 

-потрошни материјал- Проточна ћелија дужине оптичког пута 10mm, за sipper са 

одговарајућим конекторима Perkin Elmer 

-Ogledalo koje usmerava zrak sa lampi na filterski točak-1 kom 

 

 

Партија 2. – Одржавање атомског апсорпционог апсорбера PinAAcle 900T PERKIN 

ELMER; 

 

Одржавање обухвата: 

 
 Превентивно одржавање ААС-а са пламеном, графитном и хидридном техником 
1. Провера стања инструмента пре замене потрошног материјала 
2. Чишћење главе горионика према протоколу произвођача 
3. Чишћење коморе за мешање горионика према протоколу произвођача 
4. Чишћење небулајзера према протоколу произвођача 
5. Провера таласних дужина по потреби подешавања истих 
6. Замена потрошног материјала за пламену технику 
7. Подмазивање и замена потрошног материјала за аутосемплера за графитну технику 

према протоколу произвођача 
8. Чишћење капиларе аутосемплера за графитну технику према протоколу  
9. Подешавање аутосемплера за графитну технику према протоколу произвођача 
10. Чишћење графитне пећи 
11. Замена контакт цилиндра 
12. Замена филтер инструмента 
13. Чишћење прозора графитне пећи 
14 Замена течности за рециркулациони систем 
15. Чишћења хидридног система 
16. Замена потрошног материјала за хидридни систем 
17. Проверу стања инструмента по завршетку превентивног одржавања 
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a) Резервни делови 

 THGA Графитне кивете за трансфезално загревање са интегрисаном 

платформом 5 ком Perkin Elmer B0504033 i 10 kom B3653.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 PTFE Мембрански филтер за блок за течно/гасну сепарацију, FIAS 100/400, Ком 

50  -  

  EDL лампа са дривером за  As 

 HCl лампа LUMINA  Cr 

 Kонтакт цилиндар 

 

Партија 3. – Одржавање гасног хроматографа CLARUS 500 PERKIN ELMER 

 

Одржавање обухвата: 

       Резервни делови: 

1.  Quartz Split liner with silanized glass wool   5/pk, 1 pakovanje kat. Br-6121009 

2.   N6120092 NPD Bead Activation Instructions 5/pk  1-pakovanje  

 

Партија 4. - Одржавање гасног хроматографа Agilent Technologies 6890N   

 

Одржавање обухвата:  

1.услуга превентивног одржавања GC система 

2.Gold Plated Inlet Seal with Washer – 2 kom     kat br.-5188-5367  

3. Split vent trap PM kit,single cartridge – 2 ком       kat br.-5188-6495 

4. FID Jet, Capillary Universal fit,0,011inch ID 1 ком    kat br.-5200-0176 

5. Micro ECD Mixing Liner 2 ком    kat br.-G2397-20540 

6. Fused silica union, universal, 2-way       10/pk   kat br. 5190-6979 

7. Ferrule: 0,8 mm-V G  0,45-0,53col, 10/pk  2 kom    kat.  br.5062-3512  

8. Ferrule: 0,5 mm-V G  0,32col, 10/pk  2 kom    kat.  br.5062-3514 

9. Ferrule: 0,4 mm-V G  0,25col, 10/pk  2 kom    kat.  br.5062-3508 

10. Column Nut, universal 2/pk -1 kom       k.br-5181-8830     

11. liner O-Rings –Non-stick Liner  10/pk..    1 kom    . kat br-5188-5365 

12. Gold Standard Autosempler Syringes 10µl-1/pk     1 kom...kat br-5181-1267 

13. septa 13 x 425 caps, PTFE/silicone septa 100/pk   .   1 kom     kat.br.- 5183-4464 

14. septa PTFE/Si,100/pk za vial od 2 ml  1 kom   kat br.-5182-0731 

15. General Purpose Sample Storage Vial Kits  12 mL,Closed Top  100/pk  1 kom kat 

br.-5183-4312  

16. Snoop-liquid Leak Detector (236 ml)  1 kom, kat br. 9300-0311 

17. Kolona:: DB-XLB 30m0,25mm,0,25µm 1 kom  , kat br.-122-1232 

 

Партија 5. – Одржавање апарата за реверсну осмозу Aplio sistem sa PLC, 

                       произвођача ENC 

Одржавање обухвата:  

- замену Mix bed масе 75 литара 

- замену RO мембране 1 ком 

- филтер блок угаљ 1 ком 

- таблетирану со 200 кг 

Спецификација за таблетирану со: 

 Со нејодирана; састав NaCl мин. 99,8%; вредност мин 5,5 за pH; 

 округла; пречника 15-20 mm; висина таблете 8-13 mm; 
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 растворљивост таблете на 37°C од 9 до 30 минута; 

 садржај материја нерастворљивих у води мање од 0,1%; 

 садржај Ca и Mg изражен кроз Mg мањи од 0,4% 

 садржај сулфата мањи од 0,1%;  

 садржај гвожђа  мањи од 0,001% 

 

Партија 6. –  Одржавање апарата за узорковање ваздуха 

            Одржавање обухвата:         

проверу заптивености свих подсклопова уређаја (разводници ваздуха, дистрибуциони 

вентили, регулатори протока и мерачи протока), проверу попуњености сувих 

акумулатора, проверу и замену заптивки на прикључцима испиралица, проверу 

исправности рада мерног система протока ваздуха и вакуум пумпе, проверу и замену 

дотрајалих црева за развод ваздуха у уређају, замену филтера за ваздух, гумица мерне 

бленде, залистака пумпе и свог неопходног потрошног материјала и резервних делова 

да би се уређај довео у функционално исправно стање уз издавање сервисног извештаја. 

Одржавање се врши на сваких 6 месеци. 

 

 Nазив Произвођач Инв. број 

1. Апарат за узорковање ваздуха 

 АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1450 

2. Апарат за узорковање ваздуха  

АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1451 

3. Апарат за узорковање ваздуха 

 АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1452 

4. Апарат за узорковање ваздуха 

 АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1453 

5. Апарат за узорковање ваздуха  

АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1454 

6. Апарат за узорковање ваздуха  

АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1455 

7. Апарат за узорковање ваздуха 

 АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1456 

8. Апарат за узорковање ваздуха 

 АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1457 

9. Апарат за узорковање ваздуха  

АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1458 

10. Апарат за узорковање ваздуха 

 АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1459 

11. Апарат за узорковање ваздуха  

АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1460 

12. Апарат за узорковање ваздуха 

 АТ 801X 

 

ПРОЕКОС 1461 

13. Апарат за узорковање ваздуха 

АТ 401X 

ПРОЕКОС 0865 

14. Апарат за узорковање ваздуха  

АТ 401X 

ПРОЕКОС 0855 
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 Партија 7. -   Одржавање апарата за узорковање ваздуха- узоркивача за    

суспендоване честице  

            Одржавање обухвата:        

замену графитних ламела вакуум пумпе уколико се установи њихова истрошеност, 

замена филтера вакуум пумпе 1 ком и замена филтера уређаја 3 ком. 

 

 Nазив Произвођач Инве.број 

1. УЗОРКИВАЧ  ЗА СУСП. ЧЕСТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SVEN LECKEL 
MV 6 

1087 

 

 Партија 8. – Одржавање фотоелектричног рефлектометра RМ 02  

            Одржавање обухвата:        

 Проверу исправности фотодетекторске главе, проверу исправности Trimer Helipot 

потенциометара за подешавање рефлектометра и проверу показивања Panelmetra, 

издавање сервисног извештаја са детаљно описаним обављеним радњама, замењеним 

деловима, потрошним материјалом и бројем радних сати. 

 

 

 Nазив Произвођач Инве.

број 

1. Фотоелектрични рефлектометар 

RМ 02 

ПРОЕКОС 1144 

 

Партија 9. - Одржавање апарата за разарање и дестилацију беланчевина 

KJELTEK BUCHI 
Превентивно одржавање подразумева комплетну проверу све 3 јединице и то: 

 За дестилациону јединицу  К -350  се проверавају и мењају следећи делови: 

- Connecting piece 

- Suction tube inside 

- Gasket with ring 

- Distillate outlet tube PTFE 

- Gasket SVL22x16 PTFE 

- Hose EPDM 6.0x1.6 L=560mm 

Такође спроводи се комплетна провера апарата као и  чишћење кондезатора. 

 

 За дигестиону јединицу   K- 439 мењају се гумице на мосту (Set gasket Viton). 

 За скрубер   К- 415 се проверавају и мењају следећи делови: 

- Set gasket EPDM 

- Sealing FEP to GL14 

- Set screw caps GL14 

- Gasket SVL22x16 silicone 

- Set olive GL14 FPM 

- O-ring 24.00x2.50 NBR 70 

Врши се чишћење вакум пумпе као и замена стаклене вуне у силенцер-у 

 

       Партија 10.-Одржавање полуаутоматског анализатора „ БиоРад“ 

Превентивно одржавање обухвата: 

   - Сервис читача PR4100 
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-Резервни делови за испирач PW40-сет црева 

-Резервни делови за испирач PW40-филтер 

-Резервни делови за испирач PW40-заптивне гумице чешља за прање 

    -Потребно je да у цену буде урачуната цена по радном часу и трошкови доласка 

сервисера. 

    - Потребно је да је овлашћени сервис од стране пороизвођача опреме BioRad 

    -Потребно је да гарантни рок буде 12 месеци од дана пружене услуге.  

 

    Партија 11. –а)Одржавање флуоресцентног микроскопа-„ JENALUMAR SH 250“  

     - Превентивно одржавање (чишћење и подмазивање) 

                            б) Oдржавање светлосних микроскопа „KRUSS“   

     - Превентивно одржавање (чишћење и подмазивање) 

     - По потреби замена резервних делова: објектив, окулар, бленда,механичко 

померање носача, механичко напајање, а упоредиве са тржишним ценама 

                            в) Одржавање светлосног микроскопа „HUMASCOP LIGHT“ 

     - Превентивно одржавање (чишћење и подмазивање) 

     - По потреби замена резервних делова: објектив, окулар, бленда,механичко 

померање носача, механичко напајање, а упоредиве са тржишним ценама 
 

- Потребно је приликом пружања услуга придржавати се норматива овлашћених 

сервисера, односно норматива који су уобичајени за одрђену врсту опреме. 

- У цену урачунати и резервне делове 

- Потребно je да у цену буде урачуната цена по радном часу и трошкови доласка 

сервисера 

- Потребно је да гарантни рок буде 6 месеци од дана пружене услуге. 

- Код флуоресцентног микроскопа, позиције вратити на позиције које су биле 

подешене пре одржавања 

 

   Партија 12.-  Одржавање Полуаутоматског анализатора за скрининг урина  

                        „  HBL UROQUATRO“ 

                     Одржавање обухвата: 

    -Чишћење и подмазивање 

    - Замена сензора ( ако је потребно) 

    - Калибрација 

Потребно je да у цену буде урачуната цена по радном часу и трошкови доласка 

сервисера. 

    - Потребно је да је овлашћени сервис од стране пороизвођача опреме HBL 

UROQUATRO 

    -Потребно је да гарантни рок буде 12 месеци од дана пружене услуге.  

 

 Партија 13.- Одржавање „ Мини Видас“ анализатора 

 

 Одржавање обухвата: замена делова, чишћење,подмазивање, подешавање 

-SEALS KIT VIDAS RANGE (6 pcs) 

-SPRING.COMP.4,8 LB/IN 

-NSH NUT SCANER 

-VIDAS OPT 

-HEXIANIOS DOSE 25 ML 
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-OUTIL.PAPIER OTP. LENTIL 

-PLUNGER nyl bail,1/4-20 

-STRIKER PLATE 

-SPRS (X250)  

-GEAR-PIVOT PLATE SET 

-Пуштање финалних тестова QCV i OPT 

-Sprej, High flow, Dust off 400 gr 

Потребно je да у цену буде урачуната цена по радном часу и трошкови доласка 

сервисера. 

    - Потребно је да је овлашћени сервис од стране пороизвођача опреме „ Мини Видас“ 

    -Потребно је да гарантни рок буде 12 месеци од дана пружене услуге.  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

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

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом; 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатност која је на снази у време подношења понуда 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, који се тичу неопходног пословног 

капацитета и то: 

                      1) Nеопходан пословни капацитет    -  да је понуђач од стране 

произвођача опреме овлашћен да врши сервисирање наведене опреме и продају 

резервних делова или да произвођач опреме врши сервисирање сопствене опреме. 

             

  

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

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

Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 

IVодељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

 

 

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

складу са чл. 77.став 2. Закона, се доказује достављањем: 

 

1) потврде (овлашћења) издатог од стране произвођача опреме којом се 

понуђач овлашћује да може да врши сервисирање предметне опреме и 

продају резервних делова  
 

Nаручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

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

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуга о услуга одржавања лабораторијске опреме 

по партијама,  број МВ 10/2020 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатност која је на снази у време 

подношења понуда. 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Nапомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________  навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке услуга одржавања лабораторијске опреме по 

партијама,  број МВ 10/2020  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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

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

се први пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Завод за јавно здравље Шабац, 15000 Шабац, ул. Јована 

Cвијића бр. 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга одржавања 

лабораторијске опреме,  број МВ 10/2020  - NЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.07.2020.  до 12,00 

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 наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

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

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 

1) Доказе о испуњености обавезних услова (према Упутству како понуђач доказује 

испуњеност услова):  

- изјава о испуњености услова.  

           

2) Доказе о испуњености додатних услова: 

- потврде (овлашћења) издатог од стране произвођача опреме којом се понуђач 

овлашћује да може да врши сервисирање предметне опреме и продају резервних 

делова  

3) Образац понуде – попуњен, оверен и потписан 

4) Модел уговора – попуњен, оверен и потписан 

5) Образац трошкова припреме понуде  

6) Образац изјаве о независној понуди 

 

3. ПАРТИЈЕ 

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

најмање једну целокупну партију.  

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

само на одређене партије. 
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У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

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

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за јавно здравље 

Шабац, 15000 Шабац, ул. Јована Cвијића бр. 1,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга одржавања лабораторијске опреме по 

партијама,  број МВ 10/2020 - NЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања лабораторијске опреме по 

партијама,  број МВ 10/2020  - NЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга одржавања  лабораторијске опреме по 

партијама,  број МВ 10/2020 - NЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања  лабораторијске 

опреме по партијама,  број МВ 10/2020 - NЕ ОТВАРАТИ”. 
Nа полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

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

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

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

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

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци.  

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је минимум 30 дана рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за 

пружене услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока пружања услуга 

Рок пружања услуге не може бити дужи од 3 дана од дана пријема захтева за 

сервисирање (поправку). 
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9.3. Захтев у погледу места пружања услуга 

Услуге се пружају у лабораторији наручиоца услуга у Шапцу, Јована Cвијића бр. 1 и у 

лабораторији понуђача. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато: цена услуге, увећана за друге зависне трошкове др.  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. 

 

Понуђач је дужан да у случају потребе, а по позиву наручиоца изврши поправку или 

замену резервног  дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком 

спецификацијом. 

Цена уграђеног дела не може бити виша од упоредиве тржишне цене, што ће се 

котролисати кроз испостављени рачун за сваку пружену услугу. Рачун у складу са 

моделом уговора подлеже контроли и рекламацији. 

Приликом пружања захтеваних услуга понуђач је дужан да се придржава норматива 

овлашћених сервисера, односно норматива који су уобичајени за одређену врсту 

опреме.  Број часова рада за пружену услугу ће се контролисати кроз испостављени 

рачун.  

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

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

за јавно здравље Шабац, 15000 Шабац, ул. Јована Cвијића бр. 1, електронске поште на 

е-маил зјзсабац@гмаил.цом или факсом на број 015/343-606 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, МВ 10/2020“. 

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

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОNТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Nаручилац 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.  
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

NА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Nајнижа 

понуђена цена“.  

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА NА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

  

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IVодељак 3.) 

 

 18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

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

које 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. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу ,а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, електронском поштом на е-маил. zjzsabac@gmail.com, факсом на број 

015/343-606 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. Nаручилац објављује обавештење о 

поднетом захтеву за заштиту права  на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања 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.  



Strana 21 od 38 

 

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

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

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

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

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга 

одржавања лабораторијске опреме по партијама МВ 10/2020  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Nазив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Nапомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Nазив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Nазив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Nазив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Nазив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Nазив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

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

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка услуга одржавања и поправке 

лабораторијске опреме  по партијама МБ 10/2020 

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА: Лабораторија Завода за јавно здравље Шабац, 

Јована Cвијића бр.1 и лабораторија понуђача 

       

Партија 1. -  UV/VIS спектрофотометра LAMBDA 25 PERKIN ELMER 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

  Услуга одржавања апарата- UV/VIS 

спектрофотометар LAMBDA 25 PERKIN 

ELMER 

  

УКУПНО:   

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана пријема захтева наручиоца) 

_________ дана од дана пријема 

захтева наручиоца 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

Рок важења понуде: 

 

_________ дана 

 

 

Партија 2. –  атомског апсорпционог апсорбера PinAAcle 900Т PERKIN ELMER 

Спецификација услуге 
Укупна цена без 

ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

 Услуга одржавања апарата- атомски 

апсорпциони апсорбер PinAAcle 900Т PERKIN 

ELMER 

  

УКУПНО:   

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана пријема захтева наручиоца) 

 

_________ дана од дана пријема 

захтева наручиоца 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 
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Партија 3 . –  гасног хроматографа Clarus 500 PERKIN ELMER  

 

Спецификација услуге 
Укупна цена без 

ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

 Услуга одржавања апарата- гасног 

хроматографа Clarus 500 PERKIN ELMER 
  

УКУПНО:   

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана пријема захтева наручиоца) 

 

_________ дана од дана пријема 

захтева наручиоца 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 Партија 4. –   гасног хроматографа Agilent technologies 6890N 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга  одржавања апарата- гасног 

хроматографа Agilent technologies 6890N 
  

УКУПНО:   

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана пријема захтева наручиоца) 

 

_________ дана од дана пријема 

захтева наручиоца 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

Партија 5. –  апарата за реверсну осмозу Aplio sistem sa PLC произвођача ЕNC 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања апарата за реверсну осмозу 

Aplio sistem sa PLC произвођача ЕNC 
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УКУПНО:   

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

Партија 6. –  апарата за узорковање ваздуха 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања апарата за узорковање 

ваздуха 
  

УКУПНО:   

 

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

 

Партија 7. –  апарата за узорковање ваздуха – узоркивач за суспендоване честице 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања апарата за узорковање 

ваздуха – узоркивач за суспендоване честице 
  

УКУПНО:   
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Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

Партија 8. – фотоелектрични рефлектометар RM 02 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања апарата – фотоелектрични 

рефлектометар RM 02 
  

УКУПНО:   

 

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

 

 

Партија 9. –  апарата за разарање и дестилацију беланчевина KJELTEK 

BUCHI 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања апарата – за разарање и 

дестилацију беланчевина KJELTEK BUCHI ( 

дестилациона и дигестиона јединица, скрубер) 

 

  

УКУПНО:   
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Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

Партија 10. –  полуаутоматског анализатора „ БиоРад“ 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања апарата – полуаутоматског 

анализатора „БиоРад“ 
  

УКУПНО:   

 

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

 Партија 11. –а) флуоресцентног микроскопа-„ JENALUMAR SH 250“  

                          б)  светлосних микроскопа „KRUSS“ 

              в)  светлосног микроскопа „HUMASCOP“ 

 

 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања флуоресцентног микроскопа 

„JENALUMAR SH250“ 
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УКУПНО:   

 

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања светлосног микроскопа 

„KRUSS“ 
  

УКУПНО:   

 

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања светлосног микроскопа 

„HUMASCOP LIGHT“ 
  

УКУПНО:   
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Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

Партија 12. –  Полуаутоматског анализатора за скрининг урина  

                        „ HBL UROQUATRO“  

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања апарата за скрининг урина 

„HBL UROQUATRO“ 
  

УКУПНО:   

 

 

Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

Партија 13. – Одржавање „ Мини Видас“ анализатора 

Спецификација услуге 
Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

Услуга одржавања „Мини Видас“ анализатора  

 
  

УКУПНО:   
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Рок и начин плаћања (минимум 30 дана по 

пружању услуге): 

 

_______ дана рачунајући од дана 

уредно примљеног рачуна за пружене 

услуге 

 

Рок пружања услуге (не може бити дужи од 3 

дана од дана закључивања уговора) 

 

_________ дана од дана закључивања 

уговора 

 

Дужина гарантног рока: 

 

_______ месеци од дана пружене 

услуге 

 

Рок важења понуде: 

 

 

_________ дана 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________________ 

 

Nапомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 33 od 38 

 

VII  MОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

ОДРЖАВАЊА  

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА 

Закључен између: 

 

1. Завода за јавно здравље Шабац, са седиштем у Шапцу, улица Јована Cвијића бр. 1,  

ПИБ:100082545   Матични број: 07289502 

Број рачуна: 840-194667-67 Министарство финансија-Управа за трезор Шабац 

Телефон:015/300-550 Телефакс:015/343-606 

кога заступа ВД директора МСц др Бранко М. Вујковић (у даљем тексту: Корисник 

услуга) 

 

и 

 

2................................................................................................. 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Nазив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Давалац услуга), 

 

Основ уговора: 

ЈN Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

 

Члан 1. 
    Предмет Уговора је набавка услуга одржавања лабораторијске опреме по партијама, 

према спецификацији из Понуде Даваоца услуга бр. ______ од ________ 2020. године, 

која је саставни део овог Уговора и то за партије: 

-________________________________ 

-________________________________ 

-________________________________ 

 

Члан 2. 

          Извршилац се обавезује да за потребе и по захтеву Наручиоца изврши услуге које 

су предмет овог Уговора по спецификацији и ценама које су утврђене у понуди 

Извршиоца број: _________________ од ______________ која је саставни део овог 

уговора.  

          Уговорена цена услуга из става 1. овог члана износи без ПДВ-а 

___________________ динара, односно  ______________динара са ПДВ по радном часу. 

         Цена подразумева све трошкове које Извршилац има у реализацији предметне 

јавне набавке (трошкове доласка, радне часове и др.).  

         Приликом пружања захтеваних услуга понуђач је дужан да се придржава 

норматива овлашћених сервисера, односно норматива који су уобичајени за одређену 
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врсту опреме.  Број часова рада за пружену услугу ће се контролисати кроз 

испостављени рачун.   

Корисник услуга се обавезује да плати даваоцу услуга поред цене из става 2. 

овог члана и трошкове уграђених делова, односно потрошног материјала, потребног за 

извршење уговорене услуге. 
Цена уграђеног дела не може бити виша од упоредиве тржишне цене, што ће се 

котролисати кроз испостављени рачун за сваку пружену услугу.  

                                  

 

Члан 3. 

  Уговор ће се реализовати до висине опредељених средстава, према 

финансијском плану за 2020. годину, односно највише до ____________________ 

(опредељена висина средстава по партијама/попуњава наручилац). 

  Наручилац задржава право да не реализује овај уговор уколико за то не буде 

постојала потреба. 

   У случају става 2. овог члана Извршилац нема право ни на какву накнаду. 

 

Члан 4. 

  Извршилац се обавезује да изврши услуге које су предмет овог уговора у свему 

под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.  

  Извршилац се обавезује да услуге из овог Уговора обавља квалитетно 

придржавајући се у свему научних и стручних правила утврђених за вршење услуга 

које су предмет овог Уговора. 

  Рок пружања услуге износи ____________________________________________ . 

 

Члан 5. 

               Услуга одржавања лабораторијске опреме  се врши у пословном простору 

корисника услуга који се налази у Шапцу, ул. Јована Цвијића 1 или  у пословном 

простору понуђача. 

 

 Члан 6. 

Давалац услуга издаје кориснику услуга рачун са исказаном вредношћу 

пружених услуга и ПДВ-ом. 

Давалац услуга ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати све елементе 

цене: цену пружене услуге по радном часу, цену уграђених делова и потрошног 

материјала и обрачунати ПДВ. 

Корисник услуга ће извршити плаћање по испостављеном рачуну даваоца 

услуга, у складу са његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, са 

позивом на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће се да је купац измирио обавезу када продавцу уплати на рачун укупан 

износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог уговора.  

 

Члан 7. 

На испостављен рачун корисник услуга може поднети приговор у року од  8 

(осам) дана од дана добијања рачуна.  

Приговор корисника услуга на рачун одлаже обавезу плаћања рачуна.  

Давалац услуга је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема приговора.  

У случају да је приговор основан, давалац услуга ће извршити одговарајуће  

исправке рачуна и доставити их кориснику услуга у року од 8 (осам) дана од дана 
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пријема приговора.  

У  случају  да  давалац услуга  одлучи  да  приговор  није  основан,  о  томе  ће  

писаним путем обавестити корисника услуга уз образложење одлуке о приговору.  

 

Члан 8. 

Корисник услуга се обавезује да плаћање по рачуну изврши најкасније у року од 

______ дана рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за извршене услуге. 

 

Члан 9. 

Давалац услуга се обавезује да по извршењу услуга кориснику услуга изда 

гаранцију за извршене услуге и уграђене делове у трајању од __________________, од 

дана извршене услуге. 

Уколико је због неисправног функционисања замењених делова извршена поновна 

замена делова или њихова битна оправка, гарантни рок почиње да тече поново од поновне 

замене делова, односно враћања оправљеног дела.  

 
 

Члан 10. 

             Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише 

до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим 

уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.  
           У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог 
Уговора или поводом овог Уговора, решаваће Привредни суд у Ваљеву.  

 

Члан 12. 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе  Закона  

о облигационим  односима  Републике Србије. 

 

Члан 13. 

Овај уговор је закључен на одређено време и примењује се до истека периода од 12 

месеци, рачунајући од дана потписивања уговора. 

 

Члан 14. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по два примерка за сваку 

уговорну страну.  

 

          ДАВАЛАЦ  УСЛУГА                                                  КОРИСНИК  УСЛУГА 

                     Директор 

 

__________________ 

 

                         

 

ВД Директора 

 

__________________ 

МСц др Бранко М. Вујковић 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавну набавку услуга одржавања лабораторијске опреме по партијама,  број 

МВ 10/2020, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Nапомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Nазив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга одржавања лабораторијске опреме по партијама,  број 

МВ 10/2020  поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Nапомена: 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.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ______________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке услуга одржавања лабораторијске опреме по партијама,  

број МВ 10/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатност која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                __________________ 

 

 

 

 

 

Nапомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


