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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Наручилац: 
Завод за јавно здравље Краљево; 
ул. Слободана Пенезића бр. 16, Краљево; 
www.zjzkv.org.rs 
Врста наручиоца: установа, здравство 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
Врста предмета јавне набавке: добра  
Опис предмета јавне набавке: Хемијски репроматеријал (Лабораторијски реагенси и 
лабораторијско стакло). Предмет јавне набавке обликован је кроз 7 партија. Понуђач може 
поднети понуду за једну, више или све партије. 
Ознака и назив из Општег речника набавки:  

33696500 – Лабораторијски реагенси, 
33793000  -  Производи од стакла за лабораторијске намене, и други  

 (детаљно у Конкурсној документацији ове јавне набавке). 
Начин и рок подношења понуде: 
Понуде се припремају и подносе у једном оригиналном примерку, у затвореној коверти са 
назнаком „Понуда за јавну набавку ЈНмв број 01/19 – Партија  ___ (навести ознаку партије) – 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте/кутије  уписати назив понуђача, адресу, телефон/факс, e-mail и име 
особе за контакт, адресирано на: Завод за јавно здравље Краљево, ул. Слободана Пенезића бр. 
16, 36000 Краљево. 
Понуде се предају поштом или личном доставом Секретару Завода, сваког радног дана од 7,00 
до 14,00 часова. 
Рок за подношење понуда је до 11.03.2019. године, до 1000 часова (важи и за понуде послате 
поштом).  
Начин преузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси наручиоца: www.zjzkv.org.rs и 
на Порталу јавних набавки. 
Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена; 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда одржаће се дана 11.03.2019. године, са почетком у 1030 часова. 
Јавном отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Представник понуђача може учествовати у постуку отварања понуда уколико приложи 
пуномоћје или овлашћење Комисији за јавну набавку, у супротном може само присуствовати, 
без права учешћа. За законског заступника који присуствује отварању понуда, Комисија ће 
пре почетка отварања понуда извршити проверу на сајту Агенције за привредне регистре. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
У складу са чл. 108. ст. 2. Закона о јавним набавкама одлука о додели уговора биће донета у 
року од највише 10 дана од дана отварања понуда; 
Лице за контакт: 
Мр Александар Мацан; office@zjzkv.org.rs; 036/392-336;  
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Назив наручиоца Завод за јавно здрављe Краљево 
Адреса и седиште ул. Слободана Пенезића бр. 16, Краљево 

Матични број 07191162 

ПИБ 100240226 

Шифра делатности 86.90 

Текући рачун 840 – 258667– 30 , Управа за трезор 

Интернет адреса www.zjzkv.org.rs 

Директор Mr sci med Александар Мацан 

Особа за контакт Mr sci med Александар Мацан 

Контакт телефон 036/392-336 

Факс 036/392-336 лок.118 

е-маил особе за контакт оffice@zjzkv.org.rs 

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Предмет јавне набавке Набавка добара – Хемијског репроматеријала 
 

Број јавне набавке ЈНМВ 01/2019 

Врста поступка јавне 
набавке 

Јавна набавка мале вредности 

Поступак јавне набавке 
спроводи се: 

Ради закључења уговора 
Рок за доношење одлуке о 
додели уговора 10 дана од дана отварања понуда 

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда 

Критеријум за доделу 
уговора 

Најнижа понуђена цена 
  

Напомена: 
Приликом израде понуде, молимо да предметну документацију детаљно проучите и у свему 
поступите по њој. За додатне информације и обавештења потребно је да се благовремено обратите 
наручиоцу, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
 
Заинтересованa лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца 
како би благовремено били обавештени о евентуалним изменама, допунама и појашњењима 
конкурсне документације јер је наручилац у складу са чл.63. став 1.  Закона о јавним набавкама 
дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде објавити на Порталу јавних набавки и интернет 
страници. 
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3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Опис предмета јавне набавке: 
 

� Предмет јавне набавке је куповина добара-потрошних средстава (Лаб. реагенаса и 
лаб. стакла за Хемиско одељење Центра за хигијену и хуману екологију Завода за 
јавно здравље Краљево) за потребе Наручиоца за период од једне године 
 

2. Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:  
33696500 – Лабораторијски реагенси, 
33793000  -  Производи од стакла за лабораторијске намене, и други  
 

3. Опис партија: 
 
� Јавна набавка је обликована у 7 партија и то: 

 
Партија 1 - Чврсте хемикалије; 
Партија 2 - Течне хемикалије 
Партија 3 - Референтни материјали за калибрацију 
Партија 4 - Референтни материјали за ААS елементарну анализу (стандарди) 
Партија 5 - Референтни материјали за Гасно-хроматографску  
                   анализу (стандарди) 
Партија 6 - Хемикалије стандардизоване концентрације-титривали 
Партија 7 - Лабораторијско стакло 

 
4. Период на који се уговор о јавној набавци закључује: 
 
� 12 месеци (годину дана); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Спецификација добара са количинама (и ознакама  из ОРН) дата су по партијама у 
табелама које следе: 
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4. СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ са ознакама из ОРН 
 

������� 1.������� 1.������� 1.������� 1.    
Чврсте хемикалије  

    
���.��. ����� �������� 

���� 
�������� ������ 

�� ��� 
���� �� 
�������� 
���� 

������ (�� ���) 

1 
L-хидроскипролин 
(C5H9NO3)p.a 

g 25 33696500   

2 

NEDA- (N-(1-нафтил)-
етилендиамин 
дихидрохлорид) (C12H16Cl2N2) 
p.a 

g 25 33696500 

  

3 алуминон  (C22H23N3O9)p.a. g 5 33696500   

4 
алфанафтиламин 
(C10H9N)p.a. g 250 33696500   

5 
амонијум ацетат  
(CH3COONH4)p.a. 

g 100 33696500   

6 
амонијум сулфат  
((NH4)2SO4)p.a. 

g 250 33696500   

7 амонијум хлорид  (NH4Cl) p.a. g 250 33696500   

8 
амонијум-хептамолибдат 
(NH4)Mo7O24x4H2O)p.a. 

g 100 33696500   

9 
аскорбинска киселина  
(C6H8O6) p.a.  

g 250 33696500   

10 
бакар сулфат (CuSO4 x 
5H2O)p.a. 

g 100 33696500   

11 
бакар хлорид  (CuCl2 
x2H2O)p.a. 

g 100 33696500   

12 
баријум хлорид  x 2H2O. 
(BaCl2X2H2O)p.a. g 500 33696500   

13 
бензоева киселина 
(C6H5COONH)p.a. 

g 50 33696500   

14 борна киселина  (H3BO3)p.a. g 500 33696500   

15 
бромтимолплаво 
(C27H27Br2NaO5S)p.a. 

g 5 33696500   

16 
диетил-п-фенилендиамин 
(C8H12N2)p.a. 

g 5 33696500   
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17 
ди-калијум хидрогенфосфат 
анхидровани (K2HPO4)p.a. 

g 100 33696500   

18 
дикалијумхидрогенфосфат 
трихидрат  (K2HPO4 x 
3H2O)p.a. 

g 100 33696500 
  

19 дифенил амин (C12H11N)p.a. g 5 33696500   
20 ериохром црно -T  p.a. g 5 33696500   
21 жива јодид (HgJ2) p.a. g 100 33696500   
22 жива хлорид  (HgCl2)p.a. kg 1 33696500   
23 калај хлорид  ( SnCl2)p.a. g 50 33696500   

24 
калијум алуминујум сулфат x 
12H2O   (KAl(SO4)2 x 
12H2O))p.a. 

g 100 33696500 
  

25 
калијум дихидрогенфосфат 
(KH2PO4)p.a. 

g 250 33696500   

26 калијум јодат (KJO3)p.a. g 20 33696500   
27 калијум јодид (KJ)p.a. g 200 33696500   

28 
калијум натгријум тартарат 
(C4H4KNaO6)p.a. 

g 500 33696500   

29 
калијум оксалат  (K2C2O4 x 
H2O) 

g 500 33696500   

30 калијум перманганат  (KMnO4) kg 1 33696500   

31 
калијум тиоцијанат (KSCN) 
p.a. 

g 500 33696500   

32 
калијум хекса цијаноферат 
K4(Fe(CN)6) x 3H2O p.a. 

g 100 33696500    

33 
калијум хидрогенкарбонат 
(KHCO3)p.a. 

g 100 33696500   

34 калијум хидроксид  (KOH)p.a. g 100 33696500   
35 калијум хлорид  (KCl) g 500 33696500   
36 калијум хромат (K2CrO4)p.a. g 500 33696500   
37 калијум-карбонат  (K2CO3)p.a. g 250 33696500   
38 калијум-нитрат (KNO3)  p.a.  g 100 33696500   
39 калцијум карбонат (CaCO3) g 500 33696500   
40 кинин хидрохлорид  p.a. g 25 33696500   

41 
комплексал III  (C10H14N2Na2O8 
x2H2O)p.a. 

g 500 33696500   

42 кофеин – анхидровани p.a.  g 25 33696500   

43 
лимунска киселина  (C6H8O7 x 
2 H2O) p.a. 

g 250 33696500   

44 магнезијум нитрат (MgNO3 x g 250 33696500   
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6H2O)p.a. 

45 
магнезијум хлорид (MgCl2 x6 
H2O)p.a. 

g 250 33696500   

46 
магнезијумсулфат 
хептахидрат  
(MgSO4x7H2O)p.a. 

g 100 33696500 
  

47 
магнезијум-хлорид  
(MgCl2)p.a. 

g 250 33696500   

48 меркури сулфат  (HgSO4)p.a. g 100 33696500   

49 
натријум ацетат 
(NaCH3COO)p.a. 

g 100 33696500   

50 
натријум бензоат  
(C6H5COONa)p.a. 

g 100 33696500   

51 натријум цијанид  (NaCN)p.a. g 10 33696500   

52 
натријум дисулфит   
(Na2S2O5)p.a. 

g 50 33696500   

53 
натријум карбонат кристални 
(Na2CO3 x 10H2O)p.a. g 250 33696500   

54 
натријум оксалат  
(Na2C2O4)p.a. 

g 500 33696500   

55 
натријум сулфат (Na2SO4 x 
10H2O) p.a. 

kg 1 33696500   

56 
натријум сулфат анхидровани 
(Na2SO4) p.ap 

kg 2 33696500   

57 
натријум тетраборат   
(Na2B4O7X 10H2O)p.a. 

g 100 33696500   

58 
натријум тиосулфат 
кристални (Na2S2O3 x 
5H2O)p.a. 

g 100 33696500 
  

59 
натријум хидроскид  
(NaOH)p.a. 

kg 5 33696500   

60 натријум хлорид   (NaCl)p.a. kg 2 33696500   

61 
натријумбикарбонат 
(NaHCO3)p.a. 

g 500 33696500   

62 
натријумкарбонат - безводни   
(Na2CO3)p.a. 

g 500 33696500   

63 натријум-нитрат (NaNO3)p.a. g 100 33696500   
64 натријумнитрит (NaNO2)p.a. g 100 33696500   
65 натријумфлуорид (NaF)p.a. g 100 33696500   

66 
оксална киселина кристална 
(H2C2O4)p.a. 

kg 1 33696500   

67 
парадиметил  амино 
бензалдехид  (C9H11NO)p.a. 

g 50 33696500   
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68 скроб кромпиров (C6H10O3)n  g 100 33696500   

69 
сорбинска киселина 
(C6H8O2)p.a. 

g 50 33696500   

70 сребро нитрат  (AgNO3)p.a. g 300 33696500   

71 
сулфаминска киселина  
(NH2SO3H)p.a. 

g 100 33696500   

72 
сулфанил амид 
(C6H8N2O2S)p.a. g 100 33696500   

73 
сулфанилна киселина 
(C6H7NO3S)p.a. 

g 100 33696500   

74 
сулфосалицилна киселина 
(C7H6O6Sx2H2O)p.a. 

g 100 33696500   

75 
фери амонијум сулфат x 6 
H2O  
(FeSO4(NH4)2SO4x6H2O))p.a. 

g 100 33696500 
  

76 
флорисил (величина зрна 
0.150-0.250 mm) (60-
100mesha ASTM) 

g 1,0 33696500 
  

77 
хлорамин -Т- трихидрат 
(CH3C6H4SO2NClNa x 
3H2O)p.a. 

g 50 33696500 
  

78 
цинк-ацетат дихидрат  
(C4H10O6Zn)p.a. 

g 100 33696500   

УКУПНО Партија 1.:  

 
������� ������� ���� � ������� ������� ���� � ������� ������� ���� � ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� 
����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� 
�������������.�������������.�������������.�������������.    
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Партија 2. 
Течне хемикалије 

���.��. ����� �������� 
���� 

�������� ������ 
�� ��� 

���� �� 
�������� ���� 

������ (�� 
���) 

1 2-пропанол  (C3H7OH)p.a. l 2 33696500   

2 n - метанол  (CH3OH)p.a. l 1 33696500   

3 n - пентан  (C5H12)p.a. l 2 33696500   

4 n - хексан (C6H14)p.a. l 2 33696500   

5 
азотна киселина (HNO3) 
p.a. 

l 10 33696500   

6 
азотна киселина (sp), < 
0.03 ppb Hg (HNO3) 

l 2 33696500   

7 
алкохол – етанол  –  96 - 
97%   (C2H5OH) 

l 60 33696500   

8 амил алкохол (C5H12O) l 1 33696500   

9 
амонијум хидроксид 
(амонијак) NH4OH p.a. l 5 33696500   

10 ацетонитрил  (CH3CN)p.a. l 2 33696500   

11 
водоник пероксид (H2O2) 
концентровани раствор 

l 2 33696500   

12 глицерин  (C3H8O3)p.a. l 1 33696500   

13 дестилована вода (HPLC) l 6 33696500   
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14 
диетил етар  (C2H5OC2H5) 
p.a. 

l 2 33696500   

15 изооктан (C8H18)p.a. l 1 33696500   

16 
метилен хлорид 
(CH2Cl2)p.a. 

l 12 33696500   

17 
перхлорна киселина 65%  
p.a. 

l 1 33696500   

18 петрол етар 40 – 70 °C  l 12 33696500   

19 
сирћетна киселина 
(CH3COOH) p.a. 

l 2 33696500   

20 
сумпорна киселина - AAS 
sp  (H2SO4  )p.a. 

l 2 33696500   

21 сумпорна киселина (H2SO4) l 6 33696500   

22 
триетаноламин pa. 
((HOCH2CH2)3N)p.a. 

ml 10 33696500   

23 
фосфорна киселина 
(H3PO4) p.a. 

l 2 33696500   

24 
хлороводонична киселина   
(HCl) pa. 

l 10 33696500   

25 
хлороводонична киселина  
ААС  (HCl )< 0.006 ppb Hg 
(HCl) 

l 2 33696500   

26 хлороформ  (CHCl3)p.a. l 6 33696500   

27 хром сумпорна киселина  l 10 33696500   

                                                                                                                      ������������������������ ������� 2. ������� 2. ������� 2. ������� 2.::::    
 

 
������� ������� ���� � ��������� ������� ���� � ��������� ������� ���� � ��������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ���� ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ���� ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ���� ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� 
����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� 
�������������.�������������.�������������.�������������. 
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Партија 3. 
Референтни материјали за калибрацију 

    
 

���.
��. 

����� �����
��� 
���� 

����
���� 

������ 
�� ��� 

���� �� 
�������� 
���� 

������ (�� 
���) 

1 пуфер pH 10,0     ml 500 33696500   

2 пуфер pH 6,88     ml 500 33696500   

3 пуфер pH 7,0       ml 500 33696500   

4 
стандард за 
електропроводљивост 12880 
µS/cm  

ml 250 33696500 
  

5 
стандард за 
електропроводљивост 1413 µS/cm 

ml 500 33696500   

6 
стандард за 
електропроводљивост 147 µS/cm  ml 500 33696500   

7 стандард за мутноћу  < 0.1 NTU ml 100 33696500   

8 стандард за мутноћу  1.0 NTU ml 100 33696500   
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9 стандард за мутноћу  1000 NTU ml 100 33696500   

10 стандард за мутноћу  20  NTU ml 100 33696500   

11 стандард за мутноћу  200 NTU ml 100 33696500   

12 пуфер pH 4 ml 500 33696500   

13 стандард за мутноћу 0 NTU ml 30 33696500   

14 стандард за мутноћу 10 NTU ml 30 33696500   

                                                                                                                      ������������������������ �������  �������  �������  ������� 
3....::::    

 

 

������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� 
����� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� ������� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� ������� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� ������� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� 
�������������.�������������.�������������.�������������. 
    
 

Партија 4. 

Референтни материјали за ААS елементарну анализу (стандарди) 
 

 

���.��. ����� �������� 
���� 

�������� ������ 
�� ��� 

���� �� 
�������� 
���� 

������ (�� 
���) 

1 EDL лампа за ААS (Pb) ком 1 33696500   

2 EDL лампа за ААS (Cd) ком 1 33696500   

3 EDL лампа за ААS (As) ком 1 33696500   

4 EDL лампа за ААS (Hg) ком 1 33696500   

5 HCL лампа за ASS (Mn) ком 1 33696500   

6 HCL лампа за ASS (Zn) ком 1 33696500   
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7 HCL лампа за ASS (Cu) ком 1 33696500   

8 HCL лампа за ASS (Cr) ком 1 33696500   

9 HCL лампа за ASS (Ni) ком 1 33696500   

10 HCL лампа за ASS (Al) ком 1 33696500   

11 HCL лампа за ASS (Mg) ком 1 33696500   

12 Натријум хидрид NaBH4 g 100 33696500   

13 
Aмонијумхидрогенфосфат  
10% NH4H2PO4 u 2% HNO3 

ml 100 33696500   

14 
Графитне кивете за ААС, 
THGA Graphite Tubes Part. 
No.:B3 000641 (B3 000643) 

ком 20 33696500 
  

15 
матрикс модификатор 
магнезијум нитрат 
(Mg(NO3)2) AAS 1/100мл 

g 100 33696500 
  

16 
матрикс модификатор 
паладијум (Pd) AAS 1/100 мл 

g 100 33696500   

17 кaлијумперсулфат (K2O8S2) g 500 33696500   

18 
хидрокксиламонијумхлорид 
(OHNH3Cl) 

g 100 33696500   

19 
стандард кадмијум (Cd) за 
AAS (1mg/ml) 

ml 100 33696500   

20 
стандард алуминијум (Аl) за 
AAS (1mg/ml) 

ml 100 33696500   

21 
стандард иридијум (Ir) за 
AAS (1mg/ml) 

ml 100 33696500   

22 
стандард бакар (Cu) за AAS 
(1mg/ml) 

ml 100 33696500   

23 
стандард гвожђе (Fe) за AAS 
(1mg/ml) 

ml 100 33696500   

24 
стандард хром (Cr) за AAS 
(1mg/ml) 

ml 100 33696500   

25 
стандард никал (Ni) за AAS 
(1mg/ml) 

ml 100 33696500   
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                                                                                                                      ������������������������ �������  �������  �������  ������� 4....::::    
 

 

������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� 
����� ������ �� ����������� �� ������ ������� ������ �� ����������� �� ������ ������� ������ �� ����������� �� ������ ������� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� �� �� �������� �������� ��� 
�������������.�������������.�������������.�������������.    
 
 

 
Партија 5. 

Референтни материјали за Гасно хтоматографску анализу (стандарди) 
 
���.
��. 

����� ����
���� 
���� 

�����
��� 

����
�� �� 
��� 

���� �� 
�������� ���� 

������ (�� 
���) 

1 
капиларна колона SPB-5 (30m, 0.25mm, 
0.25um) 

ml 1 33696500   

2 
 2,4,6-трихлор фенол 100 ug/ml у 
метанолу,                  

ml 1 33696500   

3 пентахлор фенол 100 ug/ml у метанолу                          ml 1 33696500   

4 

полихлорованибифенили (PCB) Mixture u 
hexanu 200ug/ml:                                                   
2-chlorobiphenyl                                                                                                                                                                     
3,3 -dichlorobiphenyl                                                                                                                                                                                                                                             
2,4,5 -trichlorobiphenyl                                                                                                                                        
2,2,4,4 - tetrachlorobiphenyl                                                                                                
2,3,4,5,6- pentachlorobiphenyl                                                                                                                  
2,2,3,3,6,6 -hexachlorobiphenyl                                                                          
2,2,3,4,5,5,6 -heptachlorobiphenyl                                                                                                                                                                           
2,2,3,3,4,4,5,5 -octachlorobiphenyl                                                           
2,2,3,3,4,4,5,5,6 -nonachlorobiphenyl                                                                                
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6 - decachlorobiphenyl  

ml 5 33696500 

  

5  Alpha-HCH     10ug/ml in Cyclohexane    ml 1 33696500   

6 
 Gamma-HCH (Lindan) 10ug/ml in 
Cyclohexane   

ml 1 33696500   

7  Hepta hlor  1ug/ml in Cyclohexane   ml 1 33696500   

8 Aldrin  10ug/ml   in Cyclohexane   ml 1 33696500   
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9  Dieldrin    10ug/ml   in Cyclohexane mlk 1 33696500   

10 Endrin  10ug/ml in Cyclohexane ml 1 33696500   

11  4,4-DDT  10ug/ml in Cyclohexane   ml 1 33696500   

УКУПНО Партија 5.:  

������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� 
������ �� �������������� �� �������������� �� �������������� �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ��� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ��� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ��� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� 
�������������.�������������.�������������.�������������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партија 6. 
Хемикалије стандардизоване концентрације-титривали 

 
 
���.
��. 

����� ����
���� 
���� 

�����
��� 

����
�� �� 
��� 

���� �� 
�������� ���� 

������ (�� 
���) 

1 
титривал калијум перманганата 0,1N - 
ампуле (KMnO4) 

ком 1 33696500   

2 
титривал комплексал III  0,1 N - ампула 
(C10H14N2Na2O8X2H2O) 

ком 10 33696500   

3 
титривал натријум тиосулфат 0,1 N - 
ампуле (Na2S2O3) 

ком 2 33696500   

4 
титривал натријум хидроксида  0,1 N - 
ампуле (NaOH)    

ком 2 33696500   

5 
титривал оксална киселина 0,1 N – 
ампуле (H2C2O4) 

ком 1 33696500   
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6 
титривал сребро нитрата  0,1 N - ампуле 
(AgNO3)     

ком 1 33696500   

7 
титривал калијум хидроксид 0,1 М – 
ампуле (KOH)  

ком 1 33696500   

8 
титривал хлороводонична киселина 0,1 М 
– ампуле (HCl)  

ком 2 33696500   

УКУПНО Партија 6.:  

 
������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� 
������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� 
�������������.�������������.�������������.�������������. 
 
 
 

Партија 7. 
Лабораторијско стакло 

 
 

 
���.��. ����� �������� 

���� 
�������� ������ 

�� ��� 
���� �� 
�������� 
���� 

������ (�� 
���) 

1 Балон, округло дно 250 
ml, шлиф 29/32 

ком 10 33793000   

2 
Балон, равно дно 1000 
ml, шлиф 29/32 

ком 2 33793000   

3 
Балон, равно дно 250 ml, 
шлиф 29/32 

ком 10 33793000   

4 
Балон, равно дно 500 ml, 
шлиф 29/32 

ком 10 33793000   

5 
Бирета aутоматска 
дигитална 0-50ml 

ком 2 33793000   

6 
Боца по Ерленмајеру 
100 ml, широко грло  

ком 100 33793000   

7 
Боца по Ерленмајеру 
300 ml, широко грло  

ком 100 33793000   

8 
Боца по Ерленмајеру 
500 ml  са шлифом 29/32 

ком 10 33793000   

9 
Боца по Ерленмајеру 
500 ml, широко грло  ком 10 33793000   

10 Бутирометри за маслац, ком 2 33793000   
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0-90%, са гуменимчепом  

11 
Бутирометри за млеко, 
0-7%, са гуменим чепом  

ком 2 33793000   

12 
Бутирометри за 
павлаку,0-60%, са 
гуменим чепом 

ком 2 33793000   

13 
Бутирометри за сир, 0-
40%, са гуменим чепом 

ком 2 33793000   

14 Епрувете 16x160 ком 300 33793000   

15 
Зделе за упаравање Φ 
80mm 

ком 20 33793000   

16 
Испиралице од 100 ml са 
стопом, шлиф 29/32, 
висина 20cm 

ком 15 33793000   

17 
Лабораторијска чаша 10 
ml, висока форма 

ком 10 33793000   

18 
Лабораторијска чаша 
100 ml, висока форма 

ком 20 33793000   

19 
Лабораторијска чаша 
1000 ml, висока форма 

ком 5 33793000   

20 
Лабораторијска чаша 
150 ml, висока форма 

ком 10 33793000   

21 
Лабораторијска чаша 
2000 ml, висока форма 

ком 2 33793000   

22 
Лабораторијска чаша 
250 ml, висока форма 

ком 10 33793000   

23 
Лабораторијска чаша 50 
ml, висока форма 

ком 10 33793000   

24 
Левак стаклени Φ 100mm 
до Φ 150mm 

ком 10 33793000   

25 Левак стаклени Φ 40mm ком 10 33793000   

26 
Нормални суд 10 ml, 
шлиф 10/19, прецизност 
± 0.05ml Б 

ком 10 33793000   

27 
Нормални суд 100 ml, 
шлиф 14/23, прецизност 
± 0.20ml   Б 

ком 20 33793000   

28 
Нормални суд 1000 ml, 
шлиф 24/29, прецизност 
± 0.80ml Б 

ком 6 33793000   

29 
Нормални суд 200 ml, 
шлиф 14/23, прецизност 
± 0.30ml Б 

ком 10 33793000   

30 Нормални суд 25 ml, ком 20 33793000   
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шлиф 10/19, прецизност 
± 0.08ml Б 

31 
Нормални суд 250 ml, 
шлиф 14/23, прецизност 
± 0.30ml Б 

ком 20 33793000   

32 
Нормални суд 50 ml, 
шлиф 12/21, прецизност 
± 1.0ml Б 

ком 20 33793000    

33 
Нормални суд 500 ml, 
шлиф 19/26, прецизност 
± 0.5ml Б 

ком 20 33793000   

34 
Пипета трбушаста 10 ml, 
прецизност ± 0.04ml Б 

ком 10 33793000   

35 
Пипета трбушаста 100 
ml, прецизност ± 0.16ml 
Б 

ком 6 33793000   

36 
Пипета трбушаста 2 ml, 
прецизност ± 0.015ml Б                   ком 6 33793000   

37 
Пипета трбушаста 20 ml, 
прецизност ± 0.06ml Б 

ком 6 33793000   

38 
Пипета трбушаста 25 ml, 
прецизност ± 0.06ml Б 

ком 10 33793000   

39 
Пипета трбушаста 5 ml, 
прецизност ± 0.02ml Б              

ком 10 33793000   

40 
Пипета трбушаста 50 ml, 
прецизност ± 01ml Б 

ком 10 33793000   

41 
Пипете градуисане 1 ml, 
прецизност ± 0.01ml Б 

ком 10 33793000   

42 
Пипете градуисане 10 
ml, прецизност ± 0.1ml Б ком 30 33793000   

43 
Пипете градуисане 2 ml, 
прецизност ± 0.01ml Б 

ком 10 33793000   

44 
Пипете градуисане 5 ml, 
прецизност ± 0.1ml Б 

ком 10 33793000   

45 
Потискивач за чеп 
бутирометра 

ком 1 33793000   

46 
Реагенс боце 100 ml, 
светле, са шлифом 25/29 

ком 5 33793000   

47 
Реагенс боце 250 ml, 
светле, са шлифом 25/29 ком 5 33793000   

48 
Реагенс боце 500 ml, 
светле, са шлифом 25/29 

ком 5 33793000   

49 
Реагенс боце 500 ml, 
тамне, са шлифом 25/29 

ком 5 33793000   
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50 
Стаклена мензура од 10 
мл прецизност ± 0.2ml Б 

ком 10 33793000   

51 
Стаклена мензура од 
100 мл прецизност ± 
1.0ml Б 

ком 10 33793000   

52 
Стаклена мензура од 
100 мл са шлифом 24/29, 
прецизност± 1.0ml Б 

ком 2 33793000   

53 
Стаклена мензура од 
1000 мл, прецизност ± 
10ml Б 

ком 3 33793000   

54 
Стаклена мензура од 25 
мл прецизност ± 0.5ml Б 

ком 6 33793000   

55 
Стаклена мензура од 
250 мл. прецизност ± 
2.0ml Б 

ком 6 33793000   

56 
Стаклена мензура од 50 
мл прецизност ± 1.0ml Б ком 6 33793000   

57 
Стаклена мензура од 50 
мл са шлифом 14/23 
прецизност ± 1.0ml Б 

ком 2 33793000   

58 
Стаклена мензура од 
500 мл прецизност ± 
5.0ml Б 

ком 3 33793000   

59 Стаклене перле  Φ 4mm kg 1 33793000   
60 Стаклени левак Ø180 ком 5 33793000   

 УКУПНО Партија 7.:  

 
 
������������������� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ��� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ��� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� ��� ������� ���� � ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ������� ����� 
������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� ������ �� ����������� �� ������ �������� �� �� �� �������� �������� ��� 
�������������.�������������.�������������.�������������. 
 
 
 

легенда јединица мере из табела 

ком комад 

ml милилитар 

l литар 

g милиграм 
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kg килограм 
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� Рок испоруке: максимално 7 дана од дана писане или усмене поруџбине Наручиоца; 
 
� Место испоруке: искључиво франко Наручилац, адреса седишта Наручиоца; 

 
� Услови плаћања: до 30 дана од дана службеног пријема фактуре за испоручену робу. 

 
Рок одложеног плаћања на основу чл. 16. Закона о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012) је одложено до 150 дана, 
рачунајући од дана достављања исправне фактуре наручиоцу (индиректни буџетски 
корисници). У складу са наведеним, наручилац се обавезује да плаћање изврши у складу 
са условом из уговора али не дуже од 150 дана. За добра која Завод набавља овом јавном 
набавком мале вредности плаћање ће бити извршено за највише 30 дана. 
 

 
� Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена; 

 
Уколико два понуђача имају једнаку понуђену укупну цену, уговор ће се доделити 
понуђачу са понуђеним дужим роком одложеног плаћања. 

 
� Сваку испоруку добара мора пратити- Фактура-Отпремница за сваку испоруку; 

 
 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 

� ОБАВЕЗНИ услови: 
 
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
 

2) Да понуђач 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; 

 
3) Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије; 
 

 
 

5А.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 01/2019 
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� Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара 
и услуге бр. 1/2019, понуђач доказује достављањем: 
 
1) Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености 

услова за учешће у поступку јавне набавке 01/2019, на обрасцу датом у конкурсној 
документацији. 

 
� У складу са чл.79. ст.2. Закона о јавним набавкама Наручилац пре доношења одлуке о 

додели уговора, може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија  да у року не краћем од 5 дана од 
дана пријема писаног позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену 
фотокопију свих или појединих следећих доказа о испуњености обавезних услова: 
 
1) Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 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 – не старије од 2 
месеца пре објављивања позива за подношење понуда (за законског заступника 
понуђача); 
 
2) Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште понуђача 
– домаћег правног лица, да као правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре – не старији под 2 месеца пре 
објављивања позива за подношење понуда (за понуђача); 
 
3) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 
суда у Београду, да као правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре – не старији под 2 месеца пре објављивања 
позива за подношење понуда; 
 
4) Уверење надлежне филијале Пореске управе о измиреним доспелим порезима и 
доприносима – не старије од 2 месеца пре објављивања позива за подношење 
понуде ; 
5) Уверење надлежне филијале Управе јавних прихода о измиреним досплеим 
обавезма по основу изворних локалних јавних прихода - не старије од 2 месеца пре 
објављивања позива за подношење понуде (за право лице и предузетника); 
 
6) Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране обављања 
делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда – не 
старије од 2 месеца пре објављивања позива за подношење понуде (за правно лице 
и предузетника); 

� Уколико понуђач не достави у остављеном року тражени доказ на увид Наручиоцу, 
сматраће се да понуђач није испунио обавезне услове за учешће у поступуку јавне 
набавке, због чега понуда може бити одбијена као неприхватљива. 
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� Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни 
обавезне услове за учешће у јавној набавци и то тачке 1., 2. и 4. ЗЈН на начин 
предходно описан (достављањем Изјаве о испуњености услова за подизвођача); 
 

� Уколико више понуђача подносе заједничку понуду, сваки учесник заједничке понуде 
мора да испуни обавезне услове за учешће у јавној набавци од тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, на 
начин предходно описан (достављањем Изјаве о испуњености услова за сваког 
учесника – члана групе понуђача); 
 
 

6. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 01/2019 

 
1. Најмање две позитивне препоруке-референце издате од наручиоца 

 
 

6А. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 01/2019 

 
1. Позитивна препорука-референца се доказује предајом Изјаве, Потврде или сличног 
документа израђеној у слободној форми, са исказаном оквирном вредношћу 
извршеног уговора на годишњем нивоу, 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ 

САМОСТАЛНЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да  
 
.......................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

    навести пун назив, адресу и седиште понуђача 
 

испуњава обавезне услове из члана 75. тачка 1., 2. и 4. Закона о јавним набавкама, за учешће у 
поступку јавне набавке мале вредности 01/2019 – Хемијски репроматеријал. 
 
 
 
 
 
         Место и датум:           М.П.                  ПОНУЂАЧ 
 
.............................................................            ....................................................... 
                       потпис овлашћеног лица 
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ 

ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да  
 
      
.......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

навести пун назив, адресу и седиште подизвођача 

 
 
испуњава обавезне услове за учешће у постпку јавне набавке из члана 75. тачка 1., 2. и 4. 
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 01/2019 – 
Хемијски репроматеријал. 
 
 
 
 
 
 
    Место и датум:                  М.П.                                   ПОДИЗВОЂАЧ 
 
...............................................                          ....................................................... 
                                   потпис овлашћеног лица 
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9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ                     

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 
 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сваки 
од понуђача из групе понуђача 
 

1. ..................................................................................................................................................................... 
 

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

3. ....................................................................................................................................................................                    
                                                  навести пун назив, адресу и седиште учесника заједничке понуде 

 
 
испуњава обавезне услове за учешће у постпку јавне набавке из члана 75. тачка 1., 2. и 4. 
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 01/2019 –  
Хемијски репроматеријал. 
 
 
 
 
         Место и датум:            М.П.                         ПОНУЂАЧ – ЧЛАН ГРУПЕ 
 
..............................................................                1.  .......................................................... 
                                потпис овлашћеног лица 
 
                 2. .......................................................... 
                              потпис овлашћеног лица 
 
                                3. ........................................................... 
                        потпис овлашћеног лица 
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10.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Језик понуде: 

� Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику у свему према зaхтевима 
из  конкурсне документације; 

 
Обавезна садржина понуде : 

� Понуда мора бити припремљена у складу са позивом за подношење понуде и 
конкурсном документацијом; 

� Понуђач може да поднесе само једну понуду; 
� Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда; 

� У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 
понуду на начин одређен за подношење понуда, дефинисан конкурсном 
документацијом, сходно члану 87. ст.5. ЗНЈ; 

� Документација дата у понуди, по окончаном поступку не враћа се понуђачу, 
изузев средстава обезбеђења. 

� Понуда мора да садржи следеће елементе: 
- Изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке у случају самосталне понуде; 
- Позитивну препоруку-референцу ( издате од најмање два наручиоца), 
- Овлашћење или сл. о поштовању прописа о заштити животне средине, издата 

од неког управног органа Републике Србије; 
- Изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке у случају понуде са подизвођачем (уколико се подноси понуда са 
подизвођечем) и 

- Правни акт о уређењу међусобних односа (Уговор или сл.); 
- Изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке у случају заједничке понуде (уколико се подноси заједничка понуда) и 

- Правни основ стварања групе (Уговор, Споразум или сл.); 
- Образац понуде; 
- Образац структуре цене са спецификацијом; 
- Модел уговора; 
- Изјава о независној понуди; 
- Изјава о поштовању прописа приликом сачињавања понуде и током 

реализације уговора – чл.75. ст.2. ЗЈН; 
� Сви обрасци изјава и Модел уговора морају бити читко попуњени, оверени 

потписани од стране овлашћеног лица; 
� Недостављање неког од горе наведених образаца изјава којима се доказује 

испуњеност обавезних услова за учешће у јавној набавци, сматраће се битним 
недостатком понуде у складу са чл. 106. ст. 1. ЗЈН, због чега ће таква понуда 
бити одбијена као неприхватљива. 
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Трошкови припремања понуде: 
� Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова; 
� Ако поступак јавне набавке буде 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 средстава обезбеђења, под условом да је тражио накнаду 
тих трошкова у својој понуди. 
 

Измене и повлачење понуде: 
� Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду обавештавајући 

наручиоца писаним путем пре истека крајњег рока за подношење понуде, на начин 
одређен за подношење понуде (позив да се дају понуде) са назнаком „ ЈНМВ 01/19 
– ИЗМЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ – НЕ ОТВАРАТИ“; 
 

Варијанте:  
� Понуда са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, начин 

плаћања или рокова извршења, начина тј. поступка израде или обраде, гарантних 
рокова и др.); 

 
Поверљивост процеса: 

� Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим; 
� Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење 

понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити 
било којој другој особи која није службено укључена у овај процес, док се не 
донесе одлука о исходу јавне набавке; 

� Свако настојање понуђача или њихових агената да утичу на наручиочево 
оцењивање понуда или одлуку о избору, резултираће одбијањем његове понуде; 

 
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 

� Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда наручилац може, у 
складу са одредбама чл. 93. ст.1. ЗЈН, тражити од сваког понуђача додатна 
објашњења његове понуде, а може вршити контролу и увид код понуђача, односно 
подизвођача; 

� Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде 
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену 
којом би се понуда која је неодговарајућа и неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке; 

� Наручилац може уз сагласнот понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом стручне оцене понуда, по окончаном поступку отварања 
понуда; 

� У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена; 
� Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда 

биће оцењена као неприхватљива. 
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Неуобичајено ниска цена: 
� Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене сходно члану 92 

ст.1. ЗЈН; 
� Уколико наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену дефинисану 

чланом 92. ст.2. ЗЈН, дужан је да од понуђача захтева додатно образложење свих 
њених саставних делова које сматра меродавним; 
 

Критеријум за доделу уговора: 
� Критеријум за доделу уговора је  најниже понуђена цена ; 

 
Поверљивост понуде: 

� Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке: 
1. цене из понуде, опцију понуде, рок извршења, услове и начин плаћања; 
2. доказе о испуњености услова из чл.75. ЗЈН; 

� Податке које понуђач сматра поверљивим треба осенчити и написати 
„поверљиво“. Уколико је цео документ (цео лист) поверљив, у заглављу документа 
написати поверљиво и оверити печатом. 

� Податке које понуђач означи поверљивим, значе поверљивост података у односу 
на остале учеснике у јавној набавци, а не може да значи поверљивост у односу на 
наручиоца. 

� Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди, које је 
као такве, а у складу са законом, понуђач означио као поверљиве. 

� Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди; 

� Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, 
понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама односно 
пријавама, до отварања понуда. 

 
Попуњавање образаца: 

� Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити попуњени, потписани и 
оверени од стране овлашћеног лица понуђача; 

� Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком или 
фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца датих у 
конкурсној документацији, свака исправка мора бити оверена и парафирана од 
стране одговорног лица понуђача; 

� Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), сви понуђачи 
из Групе попуњавају, потписују и оверавају печатом тендерске обрасце; 

� Уколико Група понуђача има овлашћеног представника, овлашћени представник 
Групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом све тендерске обрасце; 

� Овлашћени представник Групе понуђача мора имати Овлашћење за 
подношење понуде, које је потписано и оверено од стране свих понуђача 
учесника у заједничкој понуди. Овлашћење се мора доставити уз понуду. 
 

Присуствовање јавном отварању понуда: 
� Отварање понуда је јавно; 
� Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати и 

активно учествовати у јавном отварању понуда, дужан је да Комисији за јавну 
набавку преда писано овлашћење/пуномоћје а за лице овлашћено за заступање 
понуђача Комисија ће проверити на сајту АПР-а, уз утврђивање идентитета 
представника; 
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� Уколико представник понуђача не достави овлашћење/пуномоћје биће третиран 
као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку отварања понуда; 

� Физичко лице или предузетник понуђач дужан је дати на увид личну карту 
Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. 
 

Негативне референце: 
� Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама које су се односиле на предмет ове набавке, за период од предходне три 
године; 

� Доказ о негативној референци може бити: 
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорених обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису    
 означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

� Наручилац ће одбити понуду и уколико поседује доказ да је понуђач у предходне 
три године у поступку јавне набавке: 
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона; 
- учинио повреду конкуренције; 
- доставио неистините податке или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао; 

 
Понуда са подизвођачем: 

� Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 
мора навести и 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. 

� Подизвођач мора испуњавати услове из чл. 75. ЗЈН (тачке 1., 2. и 4.); 
� Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. У 
овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за конкуренцију. 

� Изузетак од предходног постоји у случају када је на страни понуђача након 
подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико се добије предходна сагласнот 
наручиоца; 
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Заједничка понуда: 
� Уколико понуду поднесе група понуђача (заједничка понуда) потребно је то 

навести у понуди. Сваки члан групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. 
ст.1. тачка 1., 2. и 4. ЗЈН а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно. 
Заједничка понуда мора да садржи правни основ (Уговор о међусобним односима, 
Споразум или сл.) групе понуђача која учествује у овом поступку са дефинисаним 
обавезама и правима заједничара према наручиоцу. 

� Услов из члана 75. ст.1 тачка 5. ЗЈН (дозвола надлежног органа) дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност овог услова; 

� Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају према наручиоцу 
неограничено солидарно; 

 
Додатна појашњења: 

� Понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније три дана пре истека рока 
за подношење понуде; 

� Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 
захтева пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

� Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 
Заштита права понуђача: 

� Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке. 

� Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања; 

� После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке; 

� Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и 
Републичкој комисији; 
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11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
А) Понуда ЈНМВ 01/19 
 
Назив / Име и презиме понуђача: 
 
Адреса понуђача: 
 
Седиште понуђача (град и општина): 
 
Матични број :                                  
 
ПИБ: 

Овлашћено лице понуђача : 
 
Особа за контакт: 
 
Телефон за контакт:                                       Телефакс: 
 
Број рачуна понуђача и банка: 
 
Е маил: 
 
 
Понуда се подноси за:  а) Партија 1         б) Партија 2         в) Партија 3            г) Партија 4 
 
                                          д) Партија 5         ђ) Партија 6         е) Партија 7 
                                                          

а) самостално                        б) са подизвођачем                      ц) заједничка понуда 
                                                                          (заокружити) 
 
Укупна вредност понуде – Партија 1: ................................................................................... рсд без ПДВ-а,  
                                                                    .................................................................................... рсд  са ПДВ-ом; 
Укупна вредност понуде – Партија 2: ................................................................................... рсд без ПДВ-а,  
                                                                    .................................................................................... рсд  са ПДВ-ом; 
Укупна вредност понуде – Партија 3: ................................................................................... рсд без ПДВ-а,  
                                                                    .................................................................................... рсд  са ПДВ-ом; 
Укупна вредност понуде – Партија 4: ................................................................................... рсд без ПДВ-а,  
                                                                    .................................................................................... рсд  са ПДВ-ом; 
Укупна вредност понуде – Партија 5: ................................................................................... рсд без ПДВ-а,  
                                                                    .................................................................................... рсд  са ПДВ-ом; 
Укупна вредност понуде – Партија 6: ................................................................................... рсд без ПДВ-а,  
                                                                    .................................................................................... рсд  са ПДВ-ом; 
Укупна вредност понуде – Партија 7: ................................................................................... рсд без ПДВ-а,  
                                                                    .................................................................................... рсд  са ПДВ-ом; 
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Рок плаћања: ...................... дана од дана достављања фактуре; 
 
 
Рок важења понуде: ............................... дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана); 
 
 
 
Место и датум:     М.П.     ПОНУЂАЧ 
......................................                               ...........................................                

                                                                                                                                                          потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
 

Б) Подаци о подизвођачима  

 
 
Место и датум:           М.П.                         ПОНУЂАЧ 
 
......................................                            ...........................................                

                                                                                                                                                      потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Овај део Обрасца понуде (ова страна) се доставља само уколико се подноси понуда са подизвођачем или 
заједничка понуда 
 

1.У извршењу предмета набавке за Партију ____ 

подизвођач:....................................................................................................................,адреса................................................. 

ПИБ .........................., матични број ..................................., особа за контакт .............................................................................. 

телефон ..........................................., 

са ...................... % учешћа извршава следеће: 

..................................................................................................................................................................................................... 

2.У извршењу предмета набавке за Партију ____ 

подизвођач:....................................................................................................................,адреса................................................ 

ПИБ .........................., матични број ..................................., особа за контакт ....................................................................... 

телефон ..........................................., 

са ...................... % учешћа извршава следеће: 

......................................................................................................................................................................................................... 



 

    35 

 
 
В) Подаци о учесницима заједничке понуде 
 
 

 
 
 
 
 
 
Место и датум:           М.П.                              ПОНУЂАЧ 
......................................                                   ...........................................                

                                                                                                                                                                  потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Овај део Обрасца понуде (ова страна) се доставља само уколико се подноси заједничка понуда 

1.У извршењу предмета набавке за Партију___ учествују чланови заједничке понуде: 
 
 1............................................................................................................адреса ......................................................................... 
  ПИБ.............................,матични број..................................., особа за контакт ........................................................................ 
     телефон ..........................................., број рачуна и банка  ................................................................................................. 
 
2..............................................................................................................................., адреса ....................................................... 
  ПИБ .........................., матични број ..................................., особа за контакт .................................................................... 
     телефон ..........................................., број рачуна и банка  .................................................................................................. 
 
 
 

2.У извршењу предмета набавке за Партију___ учествују чланови заједничке понуде: 
 
1............................................................................................................адреса ......................................................................... 
  ПИБ............................,матични број..................................., особа за контакт ........................................................................ 
     телефон ..........................................., број рачуна и банка  ................................................................................................. 
 
2..............................................................................................................................., адреса ....................................................... 
  ПИБ .........................., матични број ..................................., особа за контакт .................................................................... 
     телефон ..........................................., број рачуна и банка  .................................................................................................. 
 
 
 

3.У извршењу предмета набавке за Партију___ учествују чланови заједничке понуде: 
 
1............................................................................................................адреса ......................................................................... 
  ПИБ.............................,матични број..................................., особа за контакт ........................................................................ 
     телефон ..........................................., број рачуна и банка  ................................................................................................. 
 
2..............................................................................................................................., адреса ....................................................... 
  ПИБ .........................., матични број ..................................., особа за контакт .................................................................... 
     телефон ..........................................., број рачуна и банка  .................................................................................................. 
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11а. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 
 

 
ПАРТИЈА 1   

 
НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена без ПДВ Укупно са ПДВ 

Чврсте хемикалије 
 

  

 
ПАРТИЈА 2   
 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена без ПДВ Укупно са ПДВ 

Течне хемикалије    

ПАРТИЈА 3    
 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена без ПДВ Укупно са ПДВ 

Референтни материјали за 
калибрацију 

  

ПАРТИЈА 4   
 

 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена без ПДВ Укупно са ПДВ 

Референтни материјали за 
ААS елементарну анализу 
(стандарди) 

  

ПАРТИЈА 5  
 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена без ПДВ Укупно са ПДВ 

Референтни материјали за 
Гасно-хроматографску 
анализу (стандарди 

  

  ПАРТИЈА 6 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена без ПДВ Укупно са ПДВ 
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Хемикалије стандардизоване 
концентрације-титривали 
 

  

  ПАРТИЈА 7 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Укупна цена без ПДВ Укупно са ПДВ 

Лабораторијско стакло   

 
 
 
 
                                
Место и датум:     М.П.     ПОНУЂАЧ 
 
......................................                           ........................................               

                                                                                                                                                                  потпис овлашћеног лицa 
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12.  МОДЕЛ  УГОВОРА о купопродаји 

 
1. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, Краљево,  са седиштем у ул. Слободана Панезића бр. 

16, кога заступа  в.д. директора  Мр сц. мед. Александар Мацан, као  Купца  са једне 
стране и 

 
2. ………………………………………………................................................................,из……

……...........,са седиштем у ул…………………........................…. кога заступа директор 
……………………………….,   као Продавца  са друге стране. 

 
ЧЛАН 1. 

Уговорне стране констатују: 

Да је уз претходно обављену процедуру јавне набавке према Позиву за подношење понуда  
објављеном на Порталу јавних набавки дана ______ 2019. године, поштујући одредбе Закона 
о јавним набавкама, извршен избор Продавца сагласно Одлуци о додели уговора бр.......... од 
........... .2019.године (попуњава наручилац). 
 
Да су уговарачи на основу утврђених услова из понуде Продавца и конкурсне документације 
Купца, сагласни да регулишу своја међусобна права и обавезе на начин и под условима 
утврђеним овим уговором како следи. 
 

ЧЛАН 2. 
Предмет уговора је купопродаја (добара и услуге разврстаних у једну од седам партија):   
 

�  ......................................................................................................... 
�   ......................................................................................................... 

                         навести број и назив партије 

 
ЧЛАН 3. 

Укупна уговорена цена за куповину  добара из члана 2. уговора износи....................... динара 
без ПДВ-а, односно........................динара са урачунатим ПДВ-ом.  
Комерцијални и други услови које је Продавац дао у Понуди бр...........од.......2019. год.      
(попуњава наручилац), саставни су делови овог уговора. 

Након закључења уговора корекција цене је могућа након истека рока од ..................... дана од 
дана отварања понуда (рок важности понуде) и из објективних разлога, по девизној клаузули 
пратећи промену курса ЕУР – уколико се курс ЕУР повећа за више од 3%, цена ће се 
кориговати према средњем курсу НБС на дан фактурисања испоручене робе/извршене услуге. 
Купац задржава право да од Продавца захтева испоруку истоврсних добара али различитог 
квалитета и/или квантитета у складу са својим потребама. Вредност ових добара на 
годишњем нивоу неће прелазити ±10% вредности из понуде те партије добара.  
 

ЧЛАН 4. 
Купац  ће уговорену цену из  члана 3.  платити  Продавцу у року од ............ дана од дана 
службеног пријема фактуре, уплатом на текући рачун Продавца број........................................ 
код ........................ Банке. 
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ЧЛАН 5. 
Продавац  се обавезује да у року од ............. дана од дана  пријема поруџбине испоручи робу 
из чл.2. овог уговора, FCO магацин  Купца – ул. Слободана Панезића бр. 16/Југ Богданова 
112, Краљево. 
 
Купац ће робу у периоду трајања уговора повлачити сукцесивно. 
 
Испоручену робу морају пратити одговарајућа докумената: 

           - Фактура-Отпремница за сваку испоруку;  
            

ЧЛАН 6. 
Продавац се обавезује да испоручи робу у свему идентичну спецификацији Купца из 
конкурсне документације и прихваћене понуде . 
Квалитативни пријем робе извршиће се приликом испоруке робе/извршене услуге, у 
присуству представника Купца. 

ЧЛАН 7. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове из овог уговора решавају мирним 
путем, а уколико то не успеју уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву. 
 

ЧЛАН 8. 
Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране, и закључује се на период од једне 
године. 
Све евентуалне измене и допуне овог уговора сматраће се важећим само ако су сачињенe у 
писаној форми, одобрене и потписане од обе уговорне стране. 

ЧЛАН 9. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака са једним прилогом, од којих по 3 
(три) припадају свакој уговорној страни. 
 
 

                ПРОДАВАЦ                                      КУПАЦ 

.......................................................                   Мр. сц. мед. Александар Мацан 

           директор/овл. лице                                                                         вд директор 
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13. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо понуду у 
поступку јавна набавке мале вредности 01/19 – набавка Хемијског репроматеријала, поднели 
независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Место и датум:     М.П.         ПОНУЂАЧ 
 
......................................                   ................................................ 
                                                                                                                                                       потпис овлашћеног лица 
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14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА                           
ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА  ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС”, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 
понуђач 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
                                                                  назив понуђача, седиште, адреса 
 

приликом сачињавања понуде за ЈНМВ 01/19  поштовао важеће прописе о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине на добрима које нуди. Исти понуђач овим изјављује да ће 
поштовати наведене прописе при и извршењу додељеног уговора. 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:     М.П.    ПОНУЂАЧ 
 
......................................                                   ................................................ 
                                                                                                                                         потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


