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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15,
у даљем тексту „Закон“), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке (број 404-02-295 од 07.06.2019. године), Решења о образовању комисије за
јавну набавку (број 404-02-295 од 07.06.2019. године) припремљена је конкурсна
документација за предметну јавну набавку:

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ, ПОДРШКА,
КОНСУЛТАНТИ
БРОЈ 1.2.10/19
САДРЖАЈ
ПОГЛАВЉЕ

НАЗИВ ПОГЛАВЉА

1.

Oпшти подаци о јавној набавци

2.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.

Образац понуде (Обрасци I, I-1, I-2)

5.

Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона
и образац за оцену испуњености услова из члана 75.и 76. Закона
(Образац II)
Изјава понуђачa да испуњава услове из члана 75. закона у поступку
јавне набавке мале вредности (Образац III-1)
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности (Образац III-1.1)
Техничка спецификација услуге (Образац IV)

6.

Образац структуре цене (Образац V)

7.

Образац трошкова припреме понуде (Образац VII)

8.

Изјава о независној понуди (Oбразац VIII)
Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Ст. 2 закона (Oбразац VIII-1).

9.

Модел уговора (Oбразац IX)

4.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Дирекција за националне референтне лабораторије.
АДРЕСА: Батајнички друм 7 део, бр. 10, 11080 Београд.
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.dnrl.minpolj.gov.rs.
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државни орган.
ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге.
ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: „Обука запослених за руковање опремом,
подршка, консултанти“, број јавне набавке 1.2.10/19.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обуке – 80500000.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Александра Божић, email:aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан
17. став 3. Закона). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз
фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод
оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ
који се прилаже као доказ сачињен.
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора да садржи, поред докумената којима се доказује испуњеност услова за учешће
у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у
конкурсној документацији.
Понуда мора да садржи следеће:
1. попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Обрасци I, I-1, I-2);
2. попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из
члана 75. и 76. Закона (Образац II);
3. попуњенa, печатом оверенa и потписанa Изјава понуђачa да испуњава услове из
члана 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности (Образац III-1);
4. попуњен, печатом оверен и потписанa Изјава подизвођача да испуњава услове из
члана 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности (Образац III-1.1) –
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
5. попуњен, оверен и потписана техничка спецификација (Образац IV);
6. попуњен, оверен и потписан Образац структуре цене (Образац V);
7. попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде
(Oбразац VII);
8. попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Oбразац
VIII)
9. попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона (Oбразац VIII-1);
10. попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (Образац IX).
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за националне
референтне лабораторије, Ул. Немањина 22-26, Београд, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“
понуда за јавну набавку број 1.2.10/19, „Обука запослених за руковање опремом,
подршка, консултанти“. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу,
поштански адресни код (ПАК), бројтелефона контакт особе и број факса. Понуде се
достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана
траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови. 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
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у заједничкој понуди. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора
бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно
податке који морају да буду њихов сатавни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним
словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за националне референтне
лабораторије, Ул. Немањина 22-26, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку „ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ,
ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, јавна набавка број 1.2.10/19 - НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Допуна понуде за јавну набавку „ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ,
ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, јавна набавка број 1.2.10/19 - НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Опозив понуде за јавну набавку „ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ,
ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, јавна набавка број 1.2.10/19 - НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку „ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ
ОПРЕМОМ, ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, јавна набавка број 1.2.10/19 - НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији треба 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.
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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 понуђач наводи на
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може да поднесе заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група
понуђача, за сваког учесника у заједничкој понуди потребно је попунити, оверити печатом
и потписати образац III-2 у конкурсној документацији (Подаци о члану групе понуђача).
Саставни део заједничке понуде је споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи следеће:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
а пожељно је да садржи и:
- податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор;
- податак о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- податак о понуђачу који ће издати рачун и
- број рачуна на који ће бити извршено плаћање.
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе мора
самостално да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) – 4) Закона. Услов из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова (дозвола
надлежног органа).
Додатне услове из чл. 76. Закона, група понуђача испуњава заједно.
Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена, односно укупна вредност услуге која је предмет јавне набавке исказује се у
динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно
израженим порезом на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,
наручилац ће поступити у складу с чланом 92. Закона.
НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку
„ПОВЕРЉИВО“, а и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико
се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведена ознака „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке мора да стоји потпис
овлашћеног лица понуђача. наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин. наручилац ће одбити давање информације која би значила
повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена
и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и
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рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајавна набавка у имена понуђача,
као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, само у току
радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за комисију за јавну
набавку број 1.2.10/19, „ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ,
ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, путем мејла aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs, или
путем поште на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Дирекција за националне референтне лабораторије, Ул. Немањина 22-26, Београд.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним
информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Тражење
додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни
конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Уколико наручилац измени или допуни конкурсну
документацију осам (8) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, наручилац
ће продужити рок за подношење понуда за одговарајући број дана и објавити обавештење
о продужењу рока за подношење понуда.
НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Наручилац нарочито
проверава испуњење обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне
набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у
обавези да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава финансијског
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ 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 произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна по сваком
окончаном месецу за претходни месец и то на адресу Батајнички друм 7 део, број 10, под
условима утврђеним моделом уговора.
РОК НА КОЈИ СЕ УГОВОР ЗАКЉУЧУЈЕ
Уговор се закључује на период од обострано потписаног уговора, до 31.12.2019. године.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за избор најповољније понуде најнижа понуђена цена.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом ценом,
уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују
сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом,
а које ће наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин
жребања ће утврдити комисија за спровођење поступка јавне набавке.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Образац структуре понуђене цене се саставља на обрасцу VIII конкурсне документације,
који је сачињен у складу са овим упутством. Образац структуре понуђене цене мора да
буде потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. Понуђач има избор које
елементе ће приказати као структуру цене. Елементи структуре цене морају бити
усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац III). Понуђена цена
обухвата све трошкове које понуђач има у извршењу уговора. Наручилац не сноси
одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом
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подношења понуде. Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене
које понуђач није укључио приликом подношења понуде.
РОК ЗА ДОСТАВУ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако
наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горенаведеном року, понуђач није
дужан да потпише уговор, што неће се сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може да
закључи уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5. Закона.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним
набавкама. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на
писарницу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дикреција за
националне референтне лабораторије, Ул. Немањина 22-26, Београд у току радног времена
од
08-15
часова,
препорученом
пошиљком
или
путем
маил
адресе
aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује
обавештење о поднетом захтеву 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.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока (3 дана), сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После
доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, 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
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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 у износу
од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253,
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев,
сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије; назив уплатиоца,
односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке;
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети
на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац I
ПОНУДА број __________ од __________ за јавну набавку услуга
,,ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ, ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“
јавна набавка број 1.2.10/19
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорна особа
(потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта (е-mail):
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Правно лице се разврстава као:

□ микро

Место и датум:
М.П.
____________________
Понуду дајем (заокружити начин давања понуде):
1) самостално
2) са подизвођачем:
2.1 ________________________
2.2 ________________________
(Навести назив и седиште
свих подизвођача)

□ мало

□ средње

□ велико

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________

3) као заједничку понуду
3.1 ________________________
3.2 ________________________
(Навести назив и седиште
чланова групе понуђача)
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ПОНУДА број ____________________________________________________.
ЈАВНА НАБАВКА број 1.2.10/19.
У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да изведемо услуге:

„Обука запослених за руковање опремом, подршка, консултанти“
Бр.

1.

Укупна цена са свим
трошковима без ПДВ-а

Врста услуге

УСЛУГА ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ
ОПРЕМОМ, ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ (у складу
са техничком спецификацијом која је саставни део
овог обрасца понуде)
УКУПНО без ПДВ-а:

Укупно (словима):
__________________________________________________________ динара без ПДВ-а.
Опција понуде (рок важења понуде): ______________________________ (мин. 60 дана).
Рок на који се уговор о јавној набавци закључује је до 31.12.2019. године.
Након закључења уговора, а пре отпочињања реализације уговореног посла, Извршилац
је дужан да достави, за сва радно ангажована лица неоверене фотокопије важећих:
1) сертификата о оспособљености за стандарде SRPS ISO 17025:2005 или SRPS/ISO
17025:2017. издате од стране Акредитационог тела Србије, којим се потврђује да су
ангажована лица успешно завршила обуке за техничке оцењивање или техничке експерте
(минимум два извршиоца),
2) уговора или одговарајућих потврда о ангажовању од стране Акредитационог тела
Србије, за обављање послова техничких експерата или техничких оцењивача за оцену
тела за оцену усаглашености (минимум два извршиоца, за области лабораторијских
испитивања здравља биља, хране и хране за животиње),
3) одговарајућих доказа којим доказује претходно искуство за најмање три ангажована
лица на пословима формалне едукације и стручног оспособљавања у високошколским
установама намењеним образовању инжењера пољопривреде и доктора ветеринарске
медицине, у оквиру програма редовног формалног образовања и целоживотног
образовања и едукацији (минимум три извршиоца, за области ветеринарске медицине и
пољопривреде),
4) одговарајућих доказа којим се доказује поседовање одговарајућег искуства на
извршавању послова у горе наведеним лабораторијама.
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна по сваком
окончаном месецу за претходни месец и то на адресу Батајнички друм 7 део, број 10, под
условима утврђеним моделом уговора.
Напомена: Образац III се обавезно попуњава, без обзира да ли понуђач наступа
самостално, као члан групе или са подизвођачем.
Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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Образац I-1
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде)
На основу споразума број_______________________.
Назив члана групе понуђача:
Адреса члана групе понуђача:
Одговрна особа (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта (е-mail):
Број рачуна члана групе понуђача и
назив банке:
Матични број члана понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ)
члана групе понуђача:
Напомена: У случају већег броја чланова групе понуђача образац треба фотокопирати у
потребном броју примерака.
Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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Јавна набавка број: 1.2.10/19
,,ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ, ПОДРШКА,
КОНСУЛТАНТИ“
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
да под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављују да
наступају као група понуђача
Као законски заступници чланова групе понуђача под пуном моралном, материјалном
одговорношћу изјављујемо да ћемо услугу по јавној набавци
број 1.2.10/19 изводити као група понуђача и то:
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
име предузећа, седиште, име и
БР.
презиме овлашћене особе директора, датум,потпис и печат
предузећа

ПОЗИЦИЈЕ
КОЈЕ ЋЕ
ИЗВОДИТИ

ВРЕДНОСТ
УСЛУГЕ
(са свим трошковима
без ПДВ-а)

Члан групе понуђача овлашћен за
контакт са наручиоцем
Понуђач:
___________________
___________________
3.1 Седиште:
Директор: ___________________
Потпис:
_________
Понуђач:
Седиште:
3.2 Директор:
Потпис:
_________

Датум:
_________
___________________
___________________
___________________
М.П.

М.П.

Датум:
_________

Вредност услуге са свим трошковима укупно:_______________________________.
Словима: _______________________________________________ динара без ПДВ-а.
Напомена: У случају да више понуђача наступа у групи, образац треба фотокопирати у
потребном броју примерака.
Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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Образац I-2
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Одговорна особа (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта (е-mail):
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број (пиб)
подизвођача:
Напомена: У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати у
потребном броју примерака.
Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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Јавна набавка број: 1.2.10/19
,,ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ, ПОДРШКА,
КОНСУЛТАНТИ“
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА
На извршењу услуга биће ангажована, као подизвођачи, следећа правна лица:

БР.

Назив подизвођача

Позиције на којима ће
бити ангажовани

Вредност услуге које ће
изводити
(са свим трошковима
без пдв-а)

2.1

2.2

Вредност са свим трошковима укупно:________________________ динара без ПДВ-а.
Словима: _________________________________________________ динара без ПДВ-а.
Напомена: У случају да понуђач наступа са више подизвођача, образац треба копирати у
потребном броју примерака.
Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) 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);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона) и
5) да је при састављању понуде изричито навео да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни и додатне
услове, дефинисане чл. 76. Закона, и то да располаже неопходним:
1) финансијским капацитетом;
2) кадровским капацитетом;
3) пословним капацитетом;
4) техничким капацитетом.
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, а додатне услове испуњавају заједно.
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 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. Додатне услове чланови групе
понуђача испуњавају заједно
.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке одређене чланом 75. став 1. и
ст. 2 Закона понуђачи доказују попуњеном, потписаном и овереном изјавом која је
саставни део конкурсне документације (Образац IV-1).
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов: право на учешће у поступку има понуђач који располаже неопходним
кадровским капацитетом, односно да има:
➢ три (3) радно ангажована лица за област лабораторијских испитивања здравља
биља, хране и хране за животиње, са искуством на пословима реализације
формалне едукације и стручног оспособљавања у високошколским установама
намењеним образовању инжењера пољопривреде и доктора ветеринарске
медицине, у оквиру програма редовног формалног образовања и целоживотног
образовања и едукације;
➢ једно (1) радно ангажовано лице са радним искуством у семенској лабораторији
или фито-патолошкој лабораторији на пословима испитивања смена и садног
материјала односно испитивања здравља биља;
➢ једно (1) радно ангажовано лице са радним искуством у микробиолошкој
лабораторији за испитивање болести животиња применом класичних
микробиолошких метода и метода молекуларне биологије;
➢ једно (1) радно ангажовано лице са радним искуством у лабораторији за физичко
хемијска испитивања хране, односно хране за животиње применом техника гасне
и течне хроматографије, као и да је исто обучено за рад на инструментима гасне
и течне хроматографије са масеном спектрометријом;
➢ једно (1) радно ангажовано лице са радним искуством у микробиолошкој
лабораторији за испитивање млека;
➢ једно (1) радно ангажоано лисе са радним искуством у микробиолошкој
лабораторији за испитивање хране применом молекуларно биолошких метода;
➢
Докази:
1. Изјава понуђача, дата на меморандуму о испуњености горе наведених услова са
навођењем за свако радно ангажовано лице како су горе наведена, име и презиме
радно ангажованог.
2. Понуђач је у обавези да пре закључења уговора достави одговарајуће доказе за
ангажована лица и то: 1) сертификате о оспособљености за стандарде SRPS ISO
17025:2005 или SRPS/ISO 17025:2017. издате од стране Акредитационог тела
Србије, којим се потврђује да су ангажована лица успешно завршила обуке за
техничке оцењивање или техничке експерте (за најмање два радно ангажована),
2) уговоре или одговарајуће потврде о ангажовању од стране Акредитационог
тела Србије, за обављање послова техничких експерата или техничких
оцењивача за оцену тела за оцену усаглашености (за најмање два радно
ангажована, за област лабораторијских испитивања здравља биља, хране и хране
за животиње), 3) одговарајуће доказе којим доказује претходно искуство за
најмање три радно ангажована лица на пословима формалне едукације и
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стручног оспособљавања у високошколским установама намењеним
образовању инжењера пољопривреде и доктора ветеринарске медицине, у
оквиру програма редовног формалног образовања и целоживотног образовања
и едукацији, 4) одговарајуће доказе којим доказује поседовање одговарајућег
искуства на извршавању послова у горе наведеним лабораторијама

ПОСЕБНА ПРАВИЛА КОД ДОКАЗИВАЊА
Наведене доказе о испуњености услова (и обавезних и додатних) понуђач може да достави
у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац може његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама понуђач који је уписан у регистар
понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења
понуде достави доказ о испуњености обавезних услова.
Такође, понуђач није у обавези да доставља доказе финансијског капацитета тражене
конкурсном документацијом који су јавно доступни на интернет страницама Агенције за
привредне регистре и Народне банке Србије.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
Законом или конкурсном документацијом уколико је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду, када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају
тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
Образац II
Обавезни и додатни услови за
Доказивање испуњености
Испуњеност
учешће понуђача из чл.75. и
услова у складу са чл. 77.
Бр.
услова
76. Закона и ове конкурсне
Зaкона (назив документа) и
(заокружити)
документације
ове конкурсне документације

1.

2.

3.

4.

Услов:
да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар.
Доказ: изјава о испуњености услова (попуњен, потписан и оверен
Образац IV).
Услов:
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.
Доказ: изјава о испуњености услова (попуњен, потписан и оверен
Образац IV).
Услов:
да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији.
Доказ: изјава о испуњености услова (попуњен, потписан и оверен
Образац IV).
Услов: право на учешће у поступку има понуђач који располаже
неопходним кадровским капацитетом, односно да има:
➢ три (3) радно ангажована лица за област
лабораторијских испитивања здравља биља, хране и
хране за животиње, са искуством на пословима
реализације
формалне
едукације
и
стручног
оспособљавања
у високошколским
установама
намењеним образовању инжењера пољопривреде и
доктора ветеринарске медицине, у оквиру програма
редовног формалног образовања и целоживотног
образовања и едукације;
➢ једно (1) радно ангажовано лице са радним искуством у
семенској
лабораторији
или
фито-патолошкој
лабораторији на пословима испитивања смена и садног
материјала односно испитивања здравља биља;

да

не

да

не

да

не

да

не
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➢ једно (1) радно ангажовано лице са радним искуством у
микробиолошкој лабораторији за испитивање болести
животиња применом класичних микробиолошких
метода и метода молекуларне биологије;
➢ једно (1) радно ангажовано лице са радним искуством у
лабораторији за физичко хемијска испитивања хране,
односно хране за животиње применом техника гасне и
течне хроматографије, као и да је исто обучено за рад на
инструментима гасне и течне хроматографије са
масеном спектрометријом;
➢ једно (1) радно ангажовано лице са радним искуством у
микробиолошкој лабораторији за испитивање млека;
➢ једно (1) радно ангажоано лисе са радним искуством у
микробиолошкој лабораторији за испитивање хране
применом молекуларно биолошких метода;
➢
Докази:
1. Изјава понуђача, дата на меморандуму о испуњености
горе наведених услова са навођењем за свако радно
ангажовано лице како су горе наведена, име и презиме
радно ангажованог.
2. Понуђач је у обавези да пре закључења уговора достави
одговарајуће доказе за ангажована лица и то: 1)
сертификате о оспособљености за стандарде SRPS ISO
17025:2005 или SRPS/ISO 17025:2017. издате од стране
Акредитационог тела Србије, којим се потврђује да су
ангажована лица успешно завршила обуке за техничке
оцењивање или техничке експерте (за најмање два
радно ангажована), 2) уговоре или одговарајуће
потврде о ангажовању од стране Акредитационог тела
Србије, за обављање послова техничких експерата или
техничких оцењивача за оцену тела за оцену
усаглашености (за најмање два радно ангажована, за
област лабораторијских испитивања здравља биља,
хране и хране за животиње), 3) одговарајуће доказе
којим доказује претходно искуство за најмање три
радно ангажована лица на пословима формалне
едукације
и
стручног
оспособљавања
у
високошколским установама намењеним образовању
инжењера пољопривреде и доктора ветеринарске
медицине, у оквиру програма редовног формалног
образовања и целоживотног образовања и едукацији, 4)
одговарајуће доказе којим доказује поседовање
одговарајућег искуства на извршавању послова у горе
наведеним лабораторијама

да

не
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Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач
доставља уз понуду
Образац понуде
Доказ: попуњени, печатом оверени и потписани (Обрасци I-; I-1;
I-2).
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона
6.
Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан (Образац II).
Изјава понуђачa да испуњава услове из члана 75. закона у
7. поступку јавне набавке мале вредности
Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан (Образац III-1).
Изјава подизвођача да испуњава услове из члана 75. закона у
8. поступку јавне набавке мале вредности
Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан (Образац III-1.1).
Техничка спецификација услуге
9.
Доказ: печатом оверен и потписан (Образац IV).
Образац структуре цене
10.
Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан (Образац V).
Образац трошкова припреме понуде
11.
Доказ: попуњен, потписан и печатом оверен (Образац VII).
Образац изјаве о независној понуди
12. Доказ: попуњен, потписан и печатом оверен (Образац VIII).
5.

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

13.

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ: попуњен, потписан и печатом оверен (Образац VIII-1).

да

не

14.

Модел уговора
Доказ: попуњен, потписан и печатом оверен образац IX.

да

не

Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Образац III-1
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке мале вредности „ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ
ОПРЕМОМ, ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, број јавна набавка 1.2.10/19, испуњава
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15), 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, 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
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Место:

______________

Датум:

______________

Понуђач
М.П.

_____________________

23 од 36

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Дирекција за националне референтне лабораторије
Јавна набавка број 1.2.10/19

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Образац III-1.1
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________
[навести назив] у
поступку јавне набавке мале вредности „ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ
ОПРЕМОМ, ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, број јавна набавка 1.2.10/19, испуњава
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15), 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, 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;
4. подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Место:

____________

Датум:

____________

Подизвођач:
М.П.
_____________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
Образац IV
Предмет набавке су услуге обуке запослених за руковање лабораторијском опремом,
уређајима инструменталне хемије (течна и гасна хроматографија, индукована куплована
плазма), микробиолошком опремом и опремом за молекуларно биолошка испитивања
присуства штених организма и регулисаних штених организама у биљу, односно
испитивања присуства штетних остатака и контаминената у храни, као и испитивање
квалитета семена и садног материјала. Такође, предмет набавке су и микробиолошка
испитивања сировог млека, клиничког материјала, хране и хране за животиње применом
савремених молекуларно биолошких техника и класичних микробиолошких техника.
Предметом набавке обухваћене су следеће услуге:
1. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења и
валидације методе за одређивање резидуа пестицида у храни на течном
хроматографу са тандем масеним.
2. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења и
валидације методе за одређивање резидуа пестицида у храни на гасном
хроматографу са тандем масеним детектором.
3. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења и
валидације методе за одређивање дитиокарбамата у хрaни на гасном
хроматографу са ECD детектором.
4. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења и
валидације методе за одређивање тешких метала на ICP-MS-у.
5. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом процене мерне
несигурности за валидоване методе.
6. Едукација, практична обука и пружање консултација и помоћ приликом
учествовања у PT шемама (међулабораторијским поређењима).
7. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом успостављања
контроле квалитета испитивања за валидоване методе у лабораторији за
безбедност хране као и у фитосанитарној лабораторији
8. Едукација, практична обука и пружање консултација обука и пружање
консултација приликом успостављања интерне контроле мерних инструмената и
мерне опреме.
9. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом писања
докумената система менаџмента квалитетом у лабораторији (техничких и радних
упутстава).
10. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења нових
метода испитивања карантинских штеточина у кромиру: Dickeya spp., Xilella spp,
Ralstonia solanacearum и Clavibacter michiganensis
11. Валидација нових метода за патогене биља: Dickeya spp., Xilella spp, Ralstonia
solanacearum и Clavibacter michiganensis
12. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођење методе
испитивање Norovirus-а i Hepatitis A virusa у храни применом метода ланчаног
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умножавања полимеразом у реалном времену, као и помоћ приликом
акредитовања методе
13. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом успостављања
интерне контроле мерних инструмената и мерне опреме за тестирање узорака Real
Time PCR методом.
14. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом успостављања
метода микробиолошких испитивања сировог млека, клиничког материјала, хране
и хране за животиње применом савремених молекуларно биолошких техника,
15. Едукација и теоријске обуке запослених на пољу примене молекуларних техника
(PCR) у област микробиологије клиничког материјала и микробиолошких
испитивања хране и хране за животиње, која обухвата следеће:
Молекуларни принципи PCR-а (термодинамика реакције, инклузивност и
ексклузивност прајмера),
15.2. Интерна контрола и њен значај,
15.3. Лабораторијски setup (услови, одабир опреме, распоред опреме)
15.4. Постављање радног тока лабораторији за молекуларну биологују,
workflow-a,
15.5. Потенцијалне грешке (инхибиција, контаминација, неспецифицни прајмер
binding) и њихово избегавање,
15.6. Анализа резултата,
15.7. Значај калибрације и валидације PCR-а,
15.8. Упознавање за важећим релевантним стандардима у испитивању,
15.9. Припреми узорака клиничког материјала, узорака хране и животне средине
– потребни услови и потрошни материјали,
15.10. Припреми и тестирању параметара на опреми за молекуларна испитивања,
подешавању захтеваних услова за методе испитивања
Припрема узорака, инокулација материјала, примарна изолација и идентификација
микроорганизама, узрочника инфекције вимена домаћих животиња, применом
конвенционалних метода и молекуларно биолошких метода: практична обука и
теоријски аспекти,
Идентификација микроорганизама пореклом из клиничког материјала и хране,
Одређивање осетљивости микроорганизама на антимикробна средства применом
диск дифузионе технике, одређивањем минималних инхибиторних концентрација и
применом молекуларних техника,
Едукација, практична обука и пружање консултација приликом успостављања
метода за испитивање квалитета семена и садног материјала.
15.1.

16.

17.
18.

19.

Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Oбразац V
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, 14/2015 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ бр. 86/2015) достављамо вам за понуду број __________ од
_________ 2019. године.

Бр.

1

Опис

Јед.
мере

Услуга обуке
запослених за
руковање
опремом,
подршка,
месечно
консултанти (у
складу са
техничком
спецификацијом)

Кол.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупно
динара
(без ПДВ-а)

Укупно
динара
(са ПДВ-ом)

6

УКУПНО:

Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE
Образац VII
На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр. 86/2015) достављамо вам
СТРУКТУРА ТРОШКОВА

ИЗНОС

УКУПАН ИЗНОС

Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Образац VIII
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Улица и број:
Телефон:
Датум:
Број понуде:
И З Ј А В А
Понуђач: ____________________________________________________________.
(навести име понуђача)

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду број
________, за јавну набавку „ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ,
ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, број јавне набавке 1.2.10/19 подносимо независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Напомена 1: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка
2. Закона.
Напомена 2: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТ. 2 ЗЈН
Образац VIII-1
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________ у поступку јавне набавке „„ОБУКА
ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ, ПОДРШКА, КОНСУЛТАНТИ“, број
јавне набавке 1.2.10/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Место и датум:
М.П.
____________________

Потпис овлашћеног лица
понуђача:
____________________
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Образац IX

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме
потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

(Наручилац прилаже свој модел уговора)
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МОДЕЛ УГОВОРА

као саставни део конкурсну документацију за јавну набавку број 1.2.10/19
Закључен између:
НАРУЧИЛАЦ:

Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд, Ул.
Батајнички друм 7 део, бр. 10, коју заступа директор др Ненад
Доловац.

ИЗВРШИЛАЦ:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
*Напомена Наручиоца:У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе
понуђача као конзорцијум.
ПРЕДМЕТ: Обука запослених за руковање опремом, подршка, консултанти, по
спроведеном поступку јавне набавке број 1.2.10/19.
ОСНОВ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора бр. (попуњава Наручилац) од (попуњава
Наручилац) године, изабрао Извршиоца као најповољнијег понуђача након спроведеног поступка
јавне набавке мале вредности услуга „ Обука запослених за руковање опремом, подршка,
консултанти “ број 1.2.10/19.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуге обуке запослених за руковање лабораторијском опремом,
уређајима инструменталне хемије (течна и гасна хроматографија, индукована куплована плазма),
микробиолошком опремом и опремом за молекуларно биолошка испитивања присуства штених
организма и регулисаних штених организама у биљу, односно испитивања присуства штетних
остатака и контаминената у храни, као и испитивање квалитета семена и садног материјала,
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микробиолошко испитивање сировог млека, клиничког материјала, хране и хране за животиње
применом савремених молекуларно биолошких техника.
Саставни део овог Уговора је понуда Извршиоца бр. ____________ од _________________
године.

Предмет Уговора Извршилац ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________________________________ из ___________________
__________________________________________________ из ___________________
__________________________________________________ из ___________________
в) заједнички, у групи са:
__________________________________________________ из ___________________
__________________________________________________ из ___________________
__________________________________________________ из ___________________
ЦЕНА
Члан 3.
Укупна
вредност
Уговора
за
набавку
предметних
услуга
износи
___________________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________________
динара
са
ПДВ-ом.
Плаћање
ће
се
вршити
на
рачун
Извршиоца
_____________________________________ код _______________________________________
банке. У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има при извршењу предметних услуга.
Извршилац је дужан по окончаном месецу достави рачун у износу од ___________ динара без
ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом.
Обавезе које доспевају у наредној 2020. буџетској години ће бити реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна по сваком
окончаном месецу, за претходни месец. Уз рачун, Извршилац је дужан да достави Извештај о
пруженим услугама за месец који је обухваћен предметним рачуном. Извештај је дужно да, као
доказ да је услуга извршена квалитетно према правилима струке и у складу са уговореним,
потпише лице које је одређено овлашћењем директора Наручиоца, које је уједно одређено за
праћење и реализацију предметног уговора.
Рачуне и пропратну документацију, Извршилац је дужан да достави на следећу адресу:
Батајнички друм 7 део, број 10.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 5.
Извршилац се обавезује да са пажњом доброг стручњака за потребе и за рачун Наручиоца врши
следеће услуге:
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1. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења и
валидације методе за одређивање резидуа пестицида у храни на течном
хроматографу са тандем масеним.
2. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења и
валидације методе за одређивање резидуа пестицида у храни на гасном
хроматографу са тандем масеним детектором.
3. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења и
валидације методе за одређивање дитиокарбамата у хрaни на гасном
хроматографу са ECD детектором.
4. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења и
валидације методе за одређивање тешких метала на ICP-MS-у.
5. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом процене мерне
несигурности за валидоване методе.
6. Едукација, практична обука и пружање консултација и помоћ приликом
учествовања у PT шемама (међулабораторијским поређењима).
7. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом успостављања
контроле квалитета испитивања за валидоване методе у лабораторији за
безбедност хране као и у фитосанитарној лабораторији
8. Едукација, практична обука и пружање консултација обука и пружање
консултација приликом успостављања интерне контроле мерних инструмената и
мерне опреме.
9. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом писања
докумената система менаџмента квалитетом у лабораторији (техничких и радних
упутстава).
10. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођења нових
метода испитивања карантинских штеточина у кромиру: Dickeya spp., Xilella spp,
Ralstonia solanacearum и Clavibacter michiganensis
11. Валидација нових метода за патогене биља: Dickeya spp., Xilella spp, Ralstonia
solanacearum и Clavibacter michiganensis
12. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом увођење методе
испитивање Norovirus-а i Hepatitis A virusa у храни применом метода ланчаног
умножавања полимеразом у реалном времену, као и помоћ приликом
акредитовања методе
13. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом успостављања
интерне контроле мерних инструмената и мерне опреме за тестирање узорака Real
Time PCR методом.
14. Едукација, практична обука и пружање консултација приликом успостављања
метода микробиолошких испитивања сировог млека, клиничког материјала, хране
и хране за животиње применом савремених молекуларно биолошких техника,
15. Едукација и теоријске обуке запослених на пољу примене молекуларних техника
(PCR) у област микробиологије клиничког материјала и микробиолошких
испитивања хране и хране за животиње, која обухвата следеће:
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−

16.

17.
18.

19.

Молекуларни принципи PCR-а (термодинамика реакције, инклузивност и
ексклузивност прајмера),
−
Интерна контрола и њен значај,
−
Лабораторијски setup (услови, одабир опреме, распоред опреме)
−
Постављање радног тока лабораторији за молекуларну биологују,
workflow-a,
− Потенцијалне грешке (инхибиција, контаминација, неспецифицни прајмер
binding) и њихово избегавање,
−
Анализа резултата,
−
Значај калибрације и валидације PCR-а,
−
Упознавање за важећим релевантним стандардима у испитивању,
−
Припреми узорака клиничког материјала, узорака хране и животне средине
– потребни услови и потрошни материјали,
−
Припреми и тестирању параметара на опреми за молекуларна испитивања,
подешавању захтеваних услова за методе испитивања
Припрема узорака, инокулација материјала, примарна изолација и идентификација
микроорганизама, узрочника инфекције вимена домаћих животиња, применом
конвенционалних метода и молекуларно биолошких метода: практична обука и
теоријски аспекти,
Идентификација микроорганизама пореклом из клиничког материјала и хране,
Одређивање осетљивости микроорганизама на антимикробна средства применом диск
дифузионе технике, одређивањем минималних инхибиторних концентрација и применом
молекуларних техника,
Едукација, практична обука и пружање консултација приликом успостављања метода за
испитивање квалитета семена и садног материјала.
Члан 6.

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:
- када уговор потпишу обе уговорне стране;
- када Извршилац преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења.
Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на снагу, уколико
Добављач не достави средство финансијског обезбеђења
У том случају Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде.
Члан 7.
На све односе уговорних страна који нису посебно уређени овим уговором, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Сви спорови из овог уговора и у вези са овим уговором ће се решавати пред надлежним судом у
Београду.
Члан 8.
Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми,
путем анекса овог уговора.
Члан 9.
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Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих 2 (два) за Наручиоца, а 2 (два)
за Ивршиоца.
за Наручиоца
директор

______________________

за Извршиоца
директор

______________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац
закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да
је сагласан са садржином Модела уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Модел уговора.
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