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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“
Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070
Интернет страница: www.imd.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.42/2013 су добра – Медицинска средства за Лабораторију за медицинску генетику.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Маја Алексић, дипл.правник; Весна Павловић, службеник за јавне набавке тел.011/3108-162.
Е - mail адреса (или број факса): број факса 011/2609-869.
3

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.42/2013 су добра – Медицинска средства за Лабораторију за медицинску генетику – разни медицински
производи /33690000/
2. Партије
Набавка је обликована у 107 партија, и то:
Партије
1-12
13-29

30-47
48
49 - 55

56-60
61-71
72-79
84 - 95
80-83;
96-107
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Подлоге и хемикалије произвођача Gibco, Lonza, Sigma
или еквивалентно
Филтери микробиолошки, пластични судови за културу
амнионских ћелија, пипете, епрувете, наставци и слично
Ензими, прајмери и слично
Тест за одређивање најчешћих мутација које доприносе
настанку цистичне фиброзе
Дијагностички тестови техником МЛПА за више
обољења ( Duchenne-ова и Becker-ова мишићна
дистрофија, ментална ретардација, СМА, хемофилија ),
праћење након трансплантације
Китови за изолацију, амплификацију ДНК и слично
Хемикалије произвођача Мерк, Зорка, Сигма или
еквивалентно
Парафилм, филтер папир, кутије за узорке и слично
Лабораторијска медицинска средства од стакла и
слично
Остале хемикалије

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СЛ.
ЈН бр.42/2013 Медицинска средства за Лабораторију за медицинску генетику
Табела са процењеним вредностима

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
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Naziv proizvoda
Amniochrome - plus/pro, medium, 100ml, Lonza ili odg.
Enzim TRYPSIN EDTA, 100 ml Gibco ili odg.
Enzim TRYPSIN 100 ml, Gibco ili odg..
RPMI 1640 (1x) with Hepes, with L-glutamin,500ml,
Phytohemagglutinin-PHA,10 ml
Penicilin-streptomicin 20 ml, Gibco ili odg.
Fetal Bovine Serum,Original USA, 100ml. Gibco ili odg.
HAM’S F-10, Nutritient medium (1xliquid) with L-glutamin,100ml
Gibco ili odg.
Antibiotik i antimikotik,10.000units penicilina,10 mg streptomicina, 25
µg amphotericinB, 20ml, Sigma ili odg.
PB- Max, karyotyping medium, Gibco ili odg. 100 ml
Lymphochrome, for karyotiping, Lonza, ili odg.100ml
Mixed Cellulose Esters Membrane, General Purpose Membrane (MCE),
prečnik 25 mm, celuloznoacetatni,0,25 μm,pojedinacno
pakovani,sterilni,Sarstedt ili odg.
Cell cult. flasks with Polyethylencap 12.5cm2, Becton Dickinson ili odg.
Standard TC, 25 cm³,plug-seal,total volume 50 ml, Becton Dickinsoniliod
Sterile poliethylene pipette transfer,Sarstedt ili odg.
Polyethylene Transfer Pipettes,standard 3,2ml,Brand ili odg., 500 kom
Epruvete, sterilne, a 15ml, 120x17mm, PP, Cat.No 62.554.502 "Sarstedt"
ili odg., 50 kom.

kol jed.mere
400 kom.
100 kom
20 kom.
12 kom.
18 kom.
4 kom
7 kom.
60 kom.

jed.cena
8,500.00
2,255.00
1,751.00
630.00
3,380.00
1,373.00
13,970.00
1,020.00

5 kom

1,639.09

35 kom
35 kom
350 kom

5,530.00
4,600.00
169.00

800 kom
1800 kom
1500 kom
5 kut.
20 pak.

264.30
103.24
9.60
1,170.55
808.00

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Sterilne epruvete,16/100,Cat.No 62.515.028PP,Sarsted ili odg., 100kom.
Sterilne plasticne epruvete Ø16/100, 10ml, Spektar Cacak, sa belim
navojnim zatvaračem,325 kom
PCR test tubes (0,2ml),1000 kom.,Eppendorf ili odg.
Microcentrifuge tube with hinged cap, vol. 1.5ml,500 kom., Eppendorf ili
Microcentrifuge tube with hinged cap, vol. 0.5ml,1000 kom., Eppendorf
ili odg..
Nastavci za automatsku pipetu, 0,1-20μl ,1000 kom.Eppendorf iliodg
Nastavci za automatsku pipetu, 20 - 200μl ,1000 kom.,Eppendorf iliodg.
Nastavci za automatsku pipetu, 50 - 1000μl ,1000 kom.,Eppendorfiliodg.
Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom, sterilni, PCR clean,0,1-20μl ,
960 kom. Eppendorf ili odg.
Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom, sterilni,PCR clean,20 - 200μl,
960kom., Eppendorf ili odg.
Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom,sterilni,PCR clean, 50 1000μl, 960kom., Eppendorf ili odg.
Krio epruvete, 2 ml, sterilne sa spoljašnjim navojem, Deltalab ili odg.,
100kom.
AmpliTaqGold DNA polymerase,1000U
Taq Platinum ili Maxima, 1000units
dATP 100mM, 250 mikrolit.
dCTP 100mM, 250 mikrolit.
dGTP 100mM, 250 mikrolit.
dTTP 100mM, 250 mikrolit.
PCR primers, OD 260U, scale of synthesis 200nmole (pribl. 30bp)
Restrikcioni enzim, Dde I, 500 U

70 pak.
4 kut.

1,512.00
3,363.75

8 pak
4 pak
6 pak

3,828.80
861.80
1,606.00

10 pak
15 pak
4 pak
12 pak

2,830.00
920.00
1,060.00
15,504.00

16 pak

15,540.00

6 pak

15,504.00

2 pak

1,920.17

3 kom.
1 kom
1 pak
1 pak.
1 pak.
1 pak.
15 pak
4 pak

69,879.32
28,500.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,240.00
6,000.00

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Restrikcioni enzim, Dra I, 1500 U
Restrikcioni enzim, BCl I, 1000 U
Enzim, T4 DNA Ligase, 1000 U
10 X T4 Ligase Buffer, 1,5 ml
Hexanucleotide Mix, Fermentas ili ekv, 120 mikrol
RNase inhibitor, Fermentas ili ekv ,2500 U
M-MulV Reverse Transkriptase, Fermentas ili ekv, 5000 U
Dual color probe I 10 tests, CYTOCELL ili odg.
Dual color probe II 10 tests, CYTOCELL ili odg.
Single color probe 10 tests
Elucigene CF kit 29v.2, 50 preps
MLPA kit, Duchenne/Becker probemix 1, P 034-100R
MLPA kit, Duchenne/Becker probemix 2, P 035-100R
MLPA kit, Mental retardation probemix 1, P 064-100R
MLPA kit, SMA probemix, P 060-50R
MLPA kit, Hemofilija probemix, P 178-50R
MLPA reagents kit, EK1-FAM, 100 reakcija
AmpFISTR Identifiler Plus PCR Amplification Kit, 200
Genomic DNA extraction kit, sa kolonama, željeni prinos DNK 3-10μg,
250 uzoraka
Gene Scan - 500 LIZ size standard (800rxn)
3500 POP-7 Polymer (384 samples)
Septa, 8 strip 3500 (24kom)
High capacity RNA to DNA master mix with inhibitor, 200rnx, Applied

2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
3

2 pak
2 pak
1 pak
3 kom
1 kom.
2 kom.
kom.
pak
pak
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3,960.00
2,280.00
6,960.00
1,740.00
7,200.00
5,880.00
28,200.00
152,280.00
114,570.00
74,525.00
285,000.00
115,600.00
115,600.00
115,600.00
57,800.00
57,800.00
35,700.00
400,303.00
19,000.00

1
3
1
2

kom
kom
kom
kom.

45,089.00
20,783.00
48,655.00
32,000.00

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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Originalno kedrovo ulje za mikroskopiranje,100 ml, Merck ili odg.
Boja Giemsa,500ml, Merck ili odg.
Ksilol, 1l, Merck ili odg.
NaCl,1000gr, Merck ili odg,
Etar 1l, Zorka ili odg.
Hloroform 1l, Zorka ili odg
Ficoll-Histopaque SIGMA 1119-1, density 1119, 100ml
Ficoll-Histopaque SIGMA 1077-1, density 1077, 100ml
Phenol solution, equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA
100ml
Agarosa,500gr
Trizma base, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
1000gr
Parafilm,4 IN x 125 FT. rol.
Kvantitativni filter papir, 580x580mm, 1602N, 250 listova
Plastične kutije za čuvanje preparata, sa 100 mesta
Segmentni mikroglas sistem za čuvanje preparata, Galen fokus ili odg.
Staklene epruvete, 12 ml, graduisane, konusno dno
Pasterove pipete (staklene), 145mm ,250 kom.
Predmetna stakla brusena,"Menzel",76x26mm,50 kom.
Poly-prep slides, Sigma ili ekv., 72 kom
Borna kiselina, H3BO3
Hrom-sumporna kiselina
3-Natrijum-citrat- 2 hidrat, 500 gr
NH4CL,500gr

2
5
1
1
1
1
8
4
1

kom
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom

2,650.00
2,128.00
900.00
1,881.00
1,105.50
84.00
6,146.60
3,073.30
6,490.80

3
1

kom.
pak.

22,537.52
16,390.92

1
1
10
1
100
18
450
1
1
10
1
1

kom
pak
kom
kom
kom
pak.
pak
pak
kg
lit
kom
kom

2,590.00
3,850.00
657.38
12,000.00
42.00
1,080.00
235.00
8,863.39
1,639.09
208.20
3,278.18
792.50

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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Komora za brojanje leukocita, Neubauer improved
Staklene menzure, 100 ml
Staklena čaša, 250 ml
Reagens boca,svetla,usko grlo,100 ml
Staklena čaša, 100 ml
Staklena čaša, 500 ml
Staklena čaša, 1000 ml
Stakleni erlenmajer, 250 ml
Gumeni čepovi za epruvete
Odmerna tikvica, svetla, 50 ml
Odmerna tikvica, svetla, 100 ml
Bočice za koprokulturu
Orcein, prah
Vectashield Mounting Medium, 10ml, VECTOR ili odg.
Formaldehid, 25 ml, vodeni rastvor za mol biologiju,Sigma ili odg.
Colchicine, prah, 100 mg, Sigma ili odg.
1,3-Butadiene diepoxide, Sigma ili odg.
Methanol, Merck ili odg.
Sirćetna kiselina, glacijalna, Merck ili odg..
Ribonuclease A from bovine pancreas, 50 mg, Sigma ili odg.
Magnezijum-hlorid, 250 gr
Amonijum acetat, 250 gr
Pepsin from porcine gastric mucosa, 1gr, MerckMillipore ili odg.
Izopropil alkohol

1
10
10
10
20
20
20
20
50
5
5
100
2
1
4
1
1
50
10
1

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
gr
kom
kom
kom
gr
lit
lit
kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

3,025.00
442.50
107.50
228.00
107.00
200.00
300.00
300.00
10.00
285.60
315.50
6.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
604.00
884.00
3,380.63
1,692.12
1,000.00
10,000.00
1,000.00

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење
понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона, решење Министарства здравља

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
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1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: решење Министарства здравља . Дозвола мора бити важећа.
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о
додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
У случају да наручилац то затражи а понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе
у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова 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.
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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.
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.
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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.Каталози и сертификати могу бити на енглеском или немачком језику.
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен
рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на
српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8,
Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Медицинска средства за Лабораторију за медицицнску
генетику, ЈН бр.42/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
........................... [навести датум – дан, месец и годину] до ........ часова [навести час].
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег
се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију

-

посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку
партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење
понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан
Чупић“ Радоја Дакића 6 – 8, са назнаком:
„Измена понуде/ Допуна понуде/ Опозив понуде / Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Медицинска средства за
Лабораторију за медицинску генетику, ЈН бр.42/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице
може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће
бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари
у складу са законом.
17

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено
солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 60 или више од дана испоруке, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара .
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара)
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а.
Образац структуре цена понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. У понуђену цену мора бити
урачуната укупна вредност добара са испоруком, транспортом, доставом уколико је потребна, царином уколико су добра иностраног
произвођача – продавца, додатним порезима и доприносима и др.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана
закључења уговора [или у тренутку закључења уговора, а најкасније до прве испоруке], преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла [овај рок може бити најмање 5
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла]. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Институт за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070 или факсом на број.011/2609-869] тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр.42/2013.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,
(уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови
за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума су:
За партије 12-29; 61-107
цена 40 пондера,квалитет 30 пондера,рок испоруке 30 пондера
Цена - 40 пондера. За израчунавање се примењује следећа формула:
најнижа понуђена цена
X 40
_____________________________
понуђена цена
Квалитет 30 пондера, наиме:
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а) поседовање сертификата за примену стандарда произвођача ISO 13485 /за понуђени производ / - 20 пондера

-непоседовање сертификата

ISO 13485

- 0 пондера

б) за понуђаче који доставе доказ да су ексклузивни дистрибутери иностраног
- за понуђаче који немају такав доказ
Рок испоруке
30 пондера и то :
-рок испоруке до 14 дана
-Рок испоруке преко 14 дана

произвођача понуђене робе – 10 пондера

0 пондера
30 пондера
0 пондера

За партије 1-11; 30-60
цена 40 пондера, квалитет 30 пондера, рок испоруке 20 пондера, квалитет складиштења 10 пондера
Цена
40 пондера. За израчунавање се примењује следећа формула:
најнижа цена
X 40
______________________
понуђена цена
Квалитет 30 пондера, наиме:
а)поседовање сертификата за примену стандарда произвођача ISO 13485 /за понуђени производ / -20 пондера

- непоседовање сертификата о уведеном стандарду ISO13485

- 0 пондера

б) за понуђаче који доставе доказ да су ексклузивни дистрибутери иностраног произвођача понуђене робе-10 пондера
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- за понуђаче који немају такав доказ

- 0 пондера

Рок испоруке
20 пондера и то :
-рок испоруке до 14 дана

-20 пондера

-Рок испоруке преко 14 дана

- 0 пондера

Квалитет складиштења и дистибуције производа
10 пондера, и то :
-Доказ да понуђач поседује услове за оптимално складиштење (хладна соба) и
дистибуцију (возило са хладном комором)
-Уколико понуђач не поседује горе наведену опрему-просторије

- 10 пондера
- 0 пондера

Доказ да понуђач поседује горе наведене услове је изјава (оверена печатом и потписом одговорног лица)са детаљним описом и техничким
карактеристикама опреме која је потребна да би се обезбедили захтевани услови складиштења и дистрибуције робе.
Горе наведене доказе обавезно обележити по ставкама на које се односе , у противном неће бити разматрани.Наручилац може да захтева од
понуђача додатна појашњења која ће му помоћи при прегледу,вредновању и упоређивању понуда , а може и да врши увид код понуђача.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ
1.Уз понуду обавезно доставити узорке понуђених призвода уколико ти производи нису коришћени на Институту у претходне две
године.Узорке обележити по партијама и дотавити их најкасније до отварања понуда.
2. Поседовање потврде о сагласности произвођача или увозника -заступника за учешће на тендеру /ауторизација/.
НАПОМЕНА
Неопходно је понудити материјал по задатим критеријумима јер се ради о хуманом материјалу и о лабораторији која захтева материјал
високог квалитета.Процене које су дате кроз опис материјала који је предмет набавке базирају се на претходним детаљним проверама
узорака разних произвођача а не на субјективном мишљењу наручиоца.
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за понуђене партије најповољнија ће се бирати по редоследу пријема понуда на
архиви Института.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ
ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, 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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике
Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен
уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од
80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац
сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности
јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Медицинских средстава за Лабораторију за медицинску генетику
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број понуђача

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

М.П.

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
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Потпис овлашћеног лица

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
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Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број
учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Медицинских средстава за Лабораторију за медицинску генетику и финансијска понуда
R.B.

Naziv proizvoda

kol jed.me jed.cena
re
bez pdva
400 kom.

jed.cena sa
pdv-om

uk.cena bez
pdv-a

uk.cena sa pdv- proizvođač rešenje
om
ALIMS-a

1 Amniochrome - plus/pro, medium, 100ml,
Lonza ili odg..
opis Lonzina podloga za amnionske ćelije je najbolja za primarno sadjenje ovih ćelija jer se one u njoj najbolje lepe za dno
suda
2 Enzim TRYPSIN EDTA, 100 ml Gibco ili
100 kom
odg.
opis Gibco podloga za tripsinizaciju ćelija najbolje odlepljuje ćelije od dna suda i razara ćelijsku membranu, što je veoma važno za brzo izdavanje
rezultata.
3 Enzim TRYPSIN 100 ml, Gibco ili odg.
20 kom.
opis Za preciznu hromozomsku analizu i dobijanje G traka , najkvalitetniji je GIBCO
trypsin.
4 RPMI 1640 (1x) with Hepes, with L12 kom.
glutamin,500ml
opis Ova podloga za dobijanje kariotipa iz kulture limfocita periferne krvi je najbolja jer u njoj limfociti najbrze rastu i rezultat se izdaje za
nedelju dana.
5 Phytohemagglutinin-PHA,10 ml

18 kom.

opis

Da bi se ćelije limfocita delile neophodno je da se izvrši blastna transformacija a najveći procenat limfoblasta se dobija
primenom PHA
6 Penicilin-streptomicin 20 ml, Gibco ili odg.
4 kom

opis

Za sprečavanje infekcije u kulturama limfocita čoveka najefikasniji je GIBCO
antibiotik
7 Fetal Bovine Serum,Original USA, 100ml.
7 kom.
Gibco ili odg.
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opis

Za lepljenje fetalnih ćelija za dno suda , što je preduslov za njihov rast , neophodan je FBS. GIBCO serum je najefikasniji u ovom postupku i zbog
toga je nezamenljiv.

8 HAM’S F-10, Nutritient medium (1xliquid)
60 kom.
with L-glutamin,100ml Gibco ili odg.
opis Kultura fibroblasta kože pacijenata najbolje uspeva u HAM S GIBCO -vom medijumu jer u njemu ćelije najbrže rastu i u kratkom roku se dobija
potrebna gustina ćelija za analizu.
9 Antibiotik i antimikotik,10.000units
5 kom
penicilina,10 mg streptomicina, 25 µg
amphotericinB, 20ml, Sigma ili odg.
opis U slučaju bakterijskih i gljivičnih infekcija , ćelijske kulture se jedino spašavaju tretiranjem smeše antibiotik-antimikotik proizvodjača SIGMA,
drugi su manje efikasni.
10 PB- Max, karyotyping medium, 100 ml,
Gibco ili odg.
opis

35 kom

U slučajevima slabog rasta limfocita PB MAX GIBCO podloga omogućava rast tkiva u veoma kratkom vremenskom
intervalu.

11 Lymphochrome, for karyotiping, 100ml,
35 kom
Lonza ili odg.
opis Ovaj medijum se preporučuje za standardnu kulturu limfocita.
12 Mixed Cellulose Esters Membrane, General
350 kom
Purpose Membrane (MCE), prečnik 25 mm,
celuloznoacetatni,0,25 μm,pojedinacno
pakovani,sterilni,Sarstedt ili odg.
opis Za podešavanje Ph faktora podloge u kulturama amniona neophodno je aeriranje koje se radi kroz membranozni filter , kako bi se izbegla
infekcija. U smislu nepropustljivosti najkvalitetniji su SARSTED Cellulozne membrane.
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13 Cell cult. flasks with Polyethylencap
12.5cm2, Becton Dickinson ili odg.

800 kom

14 Standard TC, 25 cm³,plug-seal,total volume
1800 kom
50 ml, Becton Dickinson ili odg.
opis Za potrebe amniocenteze i rasta ćelija fetusa neophodne su najkvalitetniji plastični sudovi kako bi se ćelije zalepile za dno suda. Najbolji rast
za st. ćelijskih kultura dobijen je u Becton-Dickinson sudovima.
13 i
14.
15 Sterile poliethylene pipette transfer,Sarstedt
1500 kom
ili odg.
opis Sterilne pojedinačno pakovane Sarstedt pipete su od najkvalitetnije plastike i nezamenljive u sterilnom radu sa ćelijskim
kilturama.
16 Polyethylene Transfer Pipettes,standard
5 kut.
3,2ml,Brand ili odg., 500 kom
17 Epruvete, sterilne, a 15ml, 120x17mm, PP,
20 pak.
Cat.No 62.554.502 "Sarstedt" ili odg., 50
kom.
opis Za potrebe izdvajanja mononukleara neophodne su sterilne graduisane epruvete koje imaju konusno dno, firme Sarsted jer je njihova plastika
najkvalitetnija i ne puca prilikom centrifugiranja što može da dovede do gubitka materijala.
18 Sterilne epruvete,16/100,Cat.No
70 pak.
62.515.028PP,Sarsted ili odg., 100kom.
opis Za sadjenje limfocita periferne krvi adulta i fetusa neophodne su kvalitetne plastične epruveteu kojima ćelije brzo rastu, a koje ne pucaju tokom
preparacije. Ovaj uslov jedino zadovoljavaju gore navedene Sarsted epruvete.
19 Sterilne plasticne epruvete Ø16/100, 10ml,
Spektar Cacak ili odg., sa belim navojnim
zatvaračem,325 kom
20 PCR test tubes (0,2ml),1000 kom.,Eppendorf
ili odg.
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4 kut.

8 pak

21 Microcentrifuge tube with hinged cap, vol.
4 pak
1.5ml,500 kom., Eppendorf ili odg.
22 Microcentrifuge tube with hinged cap, vol.
6 pak
0.5ml,1000 kom., Eppendorf ili odg.
opis Za molekularnu dijagnostiku neophodne su visoko kvalitetne tube za mikrocentrifugu koje ne pucaju na niskim temperaturama i pri velikom broju
za
obrtaja.Ove uslove jedino zadovoljava firma Eppendorf.
st.2022
23 Nastavci za automatsku pipetu, 0,1-20μl
10 pak
,1000 kom.Eppendorf ili odg.
24 Nastavci za automatsku pipetu, 20 - 200μl
15 pak
,1000 kom.,Eppendorf ili odg.
25 Nastavci za automatsku pipetu, 50 - 1000μl
4 pak
,1000 kom.,Eppendorf ili odg.
26 Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom,
12 pak
sterilni, PCR clean,0,1-20μl , 960 kom.
Eppendorf ili odg.
27 Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom,
16 pak
sterilni,PCR clean,20 - 200μl, 960kom.,
Eppendorf ili odg.
28 Nastavci za automatsku pipetu, sa
6 pak
filterom,sterilni,PCR clean, 50 - 1000μl,
960kom., Eppendorf ili odg.
opis Za potrebe molekularne dijagnostike potrebni su kvalitetni nastavci, što podrazumeva da lepo naležu na pipetu, da ne propuštaju sadržaj i da
za st. precizno mere sadržaj. Ove uslove jedino zadovoljavaju Eppendorf nastavci.
23-28.

34

29 Krio epruvete, 2 ml, sterilne sa spoljašnjim
navojem, Deltalab ili odg., 100kom.
30 AmpliTaqGold DNA polymerase,1000U
31 Taq Platinum ili Maxima, 1000units ( 5u/µl)

2 pak

32 dATP 100mM, 250 mikrolit.

1 pak

3 kom.
1 kom
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33 dCTP 100mM, 250 mikrolit.
34 dGTP 100mM, 250 mikrolit.
35 dTTP 100mM, 250 mikrolit.
36 PCR primers, OD 260U, scale of synthesis
200nmole (pribl. 30bp)
37 Restrikcioni enzim, Dde I, 500 U
38 Restrikcioni enzim, Dra I, 1500 U

1 pak.
1 pak.
1 pak.
16 kom

39 Restrikcioni enzim, BCl I, 1000 U( 10u/µl)

2 pak

40 Enzim, T4 DNA Ligase,1000 U ( 5 weiss u/µl
41 10 X T4 Ligase Buffer, 1,5 ml
42 Hexanucleotide Mix, Fermentas ili odg.,120µl
mikrol
43 RNase inhibitor, Fermentas ili odg.,2500 U(40u/µl)
44 M-MulV Reverse Transkriptase, Fermentas ili
odg., 5000 U ( 200 u/µl)
45 Dual color probe I 10 tests, CYTOCELL ili
odg.
46 Dual color probe II 10 tests, CYTOCELL ili
odg.
47 Single color probe 10 tests
48 Elucigene CF kit 29v.2, 50 preps
49 MLPA kit, Duchenne/Becker probemix 1, P
034-100R
50 MLPA kit, Duchenne/Becker probemix 2, P
035-100R
51 MLPA kit, Mental retardation probemix 1, P
064-100R
52 MLPA kit, SMA probemix, P 060-50R
53 MLPA kit, Hemofilija probemix, P 178-50R
54 MLPA reagents kit, EK1-FAM, 100 reakcija
55 AmpFISTR Identifiler Plus PCR

1 pak
3 kom
1 kom.

4 pak
2 pak

2 kom.
2 kom.
3 pak
2 pak
2 pak
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
4 kom
1 kom

Amplification Kit, 200
56 Genomic DNA extraction kit, sa kolonama,
željeni prinos DNK 3-10μg, 250 uzoraka
57 Gene Scan - 500 LIZ size standard (800rxn)

3 kom
1 kom

58 3500 POP-7 Polymer (384 samples)

3 kom

59 Septa, 8 strip 3500 (24kom)

1 kom

60 High capacity RNA to DNA master mix with
2 kom.
inhibitor, 200rnx, Applied B. ili odg.
61 Originalno kedrovo ulje za
2 kom
mikroskopiranje,100 ml, Merck ili odg.
opis Kedrovo ulje koje se koristi u dijagnostici mora da bude kvalitetno tj. odredjene gustine koja se ne menja. Ovaj uslov jedino zadovoljava kedrovo
ulje firme Merck.
62 Boja Giemsa,500ml, Merck ili odg.

5 kom.

63 Ksilol, 1l, Merck ili odg.

1 kom

64 NaCl,1000gr, Merck ili odg.
1 kom.
65 Etar 1l, Zorka ili odg.
1 kom.
66 Hloroform 1l, Zorka ili odg.
1 kom.
67 Ficoll-Histopaque SIGMA 1119-1 ili odg.,
8 kom.
density 1119, 100ml
68 Ficoll-Histopaque SIGMA 1077-1 ili odg.,
4 kom
density 1077, 100ml
opis Za izolaciju mononukleara za dijagnostičke svrhe neophodan je visoko kvalitetan histopak, za sada jedino proizvodjača
Sigme.
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69 Phenol solution, equilibrated with 10 mM Tris
HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, 100мл
70 Agarosa,500gr

1 kom

71 Trizma base, Primary Standard and Buffer,
≥99.9% (titration), crystalline 1000gr

1 pak.

3 kom.

72 Parafilm,4 IN x 125 FT. rol.
1 kom
73 Kvantitativni filter papir, 580x580mm,
1 pak
1602N, 250 listova
74 Plastične kutije za čuvanje preparata, sa 100
10 kom
mesta
75 Segmentni mikroglas sistem za čuvanje
1 kom
preparata, Galen fokus ili odg
76 Staklene epruvete, 12 ml, graduisane,
100 ком
konusno dno
77 Pasterove pipete (staklene), 145mm ,250 kom.
18 pak.
78 Predmetna stakla brusena,"Menzel" ili
450 pak
odg.,76x26mm,50 kom.
opis Za dobijanje kvalitetnih preparata sa humanim materijalom neophodna su kvalitetna predmetna stakla koja ne pucaju i na kojima se hromozomi
dobro raspršavaju. Ove uslove jedino ispunjava firma Menzel.
79 Poly-prep slides, Sigma ili odg.,72 ком
1 pak
80 Borna kiselina, H3BO3
1 kg
81 Hrom-sumporna kiselina
10 lit
82 3-Natrijum-citrat- 2 hidrat, 500 gr
1 kom
83 NH4CL,500gr
1 kom
84 Komora za brojanje leukocita, Neubauer
1 kom
improved
85 Staklene menzure, 100 ml
10 kom
86 Staklena čaša, 250 ml
10 kom
87 Reagens boca,svetla,usko grlo,100 ml
10 kom
88 Staklena čaša, 100 ml
20 kom
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89 Staklena čaša, 500 ml
90 Staklena čaša, 1000 ml
91 Stakleni erlenmajer, 250 ml

20 kom
20 kom
20 kom

92 Gumeni čepovi za epruvete
93 Odmerna tikvica, svetla, 50 ml

50 kom
5 kom

94 Odmerna tikvica, svetla, 100 ml
95 Bočice za koprokulturu
96 Orcein, prah
97 Vectashield Mounting Medium, 10ml,
VECTOR ili odg.
98 Formaldehid, 25 ml, vodeni rastvor za mol
biologiju,Sigma ili odg.
99 Colchicine, prah, 100 mg, Sigma ili odg.
100 1,3-Butadiene diepoxide, Sigma ili odg.
101 Methanol, Merck ili odg.
102 Sirćetna kiselina, glacijalna, Merck ili odg.
103 Ribonuclease A from bovine pancreas, 50 mg,
Sigma ili odg.
104 Magnezijum-hlorid, 250 gr
105 Amonijum acetat, 250 gr
106 Pepsin from porcine gastric mucosa, 1gr,
MerckMillipore ili odg.
107 Izopropil alkohol

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-пм
Рпк и начин плаћаоа
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5 kom
100 kom
2 gr
1 kom
4 kom
1 kom
1 gr
50 lit
10 lit
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Рпк важеоа ппнуде
Рпк исппруке
Местп и начин исппруке

Датум

Ппнуђач
М. П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди

УГОВОР

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке, а у складу са наводима тендерске документације, између:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(у даљем тексту продавац) и
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН ЧУПИЋ“, Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, кога
заступа директор проф.др Радован Богдановић (у даљем тексту: купац)
1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја медицинских срестава за Лабораторију за медицинску генетику на основу ЈН бр.42/2013, партије
_______________
Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штета, за ону количину робе за коју до истека уговора Купац
не затражи испоруку, осим уколико Продавац до истека уговора не изјави да уговорени услови остају на снази за ту количину робе и након
истека уговора, а до одређеног датума или до наручивања преостале количине.

2.

ЦЕНА

2.1.

Цена робе је утврђена из понуде бр. ____________ по јавном позиву која је саставни део уговора.
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Вредност набавке

дин без ПДВ-а,

дин са ПДВ-ом.

3.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1.

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом која је саставни део Уговора и приливом
средстава из буџета.

4.

РОК ИСПОРУКЕ

4.1.

Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету F-co магацин апотеке купца.

4.2.

Продавац се обавезује да ће робу испоручивати по динамици коју договори са овлашћеним представником купца.

4.3.

За сваки дан задоцњења у испоруци робе, продавац ће купцу платити 0,5% уговорене цене из горњег члана 1., али не више од 5%.

5.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

5.1.

Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца и достављеним
узорцима производа;
- квалитету у врсти производа произвођача који је наведен у понуди.

5.2.
5.3.
5.4.
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Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или
после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе иду на
терет продавца.
Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину купца у присуству представника продавца.

5.5.
5.6.
5.7.

Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року 48
(четрдесетосам) часова.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у року од 7
(седам) дана.
Уколико продавац не изврши испоруку замену робе у року из тачке 5.5. купац има право да набави тражене количине робе одговарајућег
квалитета од другог, при чему евентуалну разлику у цени сноси продавац.

6.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

6.1.

Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора без одлагања преда , наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

7.
7.1.

ВИША СИЛА
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања
и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други
случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

7.2.

СПОРОВИ
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну
надлежност Привредног суда у Београду.
9.
РАСКИД УГОВОРА
9.1.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом да је своје
уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
9.2.
Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања писменог отказа.
10.
РАСКИДНИ УСЛОВ
10.1
Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штете, уколико наступи раскидни услов: уколико РФЗО Србије у име
Института спроведе поступак јавне набавке медицинских средстава која су предмет ове јавне набавке.
8.
8.1.

11.
42

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

11.1.

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику.

12.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

12.1Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава обезбеђења поменутог горњим чланом 6.
13.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
13.1.

Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку страну.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“
_______________________________________________
Проф. др Радован Богдановић

2.

Понуђач
_____________________________________________
Директор

3.Подизвођач/Учесник у заједничкој понуди
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Oснпвни елементи структуре цене садржани су у пбрасцу финансијске ппнуде

44

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара, бр.42/2013 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавкедобара,бр.42/2013, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум

________________

Понуђач

М.П.

__________________

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