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На основу члана 11. став 1. тачка 1) и став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике 

Србије”, број 91/19 - у даљем тексту: ЗЈН) и  члана  47.  Правилника Универзитета у Београду о јавним 

набавкама и набавкама на које се закон не примењује (број 61212-2883/1-20 од 16.09.2020. године), у 

складу са правилима за спровођење набавке у оквиру Еразмус+ HarISA пројекта „Harmonization and 

Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture“ (598444-EPP-1-2018-1-HR-

EPPKA2-CBHE-JP), припремљена је: 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца 
Универзитет  

у Београду 

Седиште наручиоца Београд, Студентски трг бр.1 

Интернет страница наручиоца www.bg.ac.rs 

ПИБ 100052450 

Матични број 07003170 

 

1.2. Врста поступка набавке: поступак набавке на коју се не примењују одредбе ЗЈН, сходно 

одредбама чл.11. ст.1. тач.1) и ст.2. ЗЈН и  чл.47.  Правилника Универзитета у Београду о јавним 

набавкама и набавкама на које се закон не примењује, у складу са правилима за спровођење набавке у 

оквиру Еразмус+ HarISA пројекта „Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant 

Health in Sustainable Agriculture“ (598444-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP). 

1.3. Предмет набавке: добра - лабораторијска опрема и рачунарска опрема за потребе 

пројекта.  

1.4. Процењена вредност набавке (без ПДВ) износи укупно: 8.052.063,60 динара (68.000,00 EUR, 

према курсу пројекта 1 EUR = 118,4127 РСД). Процењена вредност свих партија за појединачног 

крајњег корисника износи по 4.026.031,80 РСД (34.000,00 EUR). 

1.5. Број партија: обједињена набавка је обликована по партијама, за 2 крајња корисника – 

укупно 14 партија: 

 1. Крајњи корисник Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет: 

1.1. – LAMP apparatus (Апарат за изотермалну амплификацију нуклеинских киселина);  

1.2. – PCR UVP UV workstation (Комора за PCR); 

1.3. – Laboratory pesticide spraying chamber (Лабораторијска прскалица за симулацију прскања 

биљака у затвореним просторијама); 

1.4. – Ice producing machine (Лабораторијски ледомат); 

1.5. – Desktop Computers (Десктоп компјутери) x 7; 

1.6. – 2 Stereo microscopes (Стерео микроскопи); 

1.7. – Camera for stereo microscope + Image analyzing software (Камера за стерео микроскоп са 

припадајућим софтвером); 

1.8. – Camera for light microscope + Image analyzing software (Камера за светлосни микроскоп 

са припадајућим софтвером); 

1.9. – Digital drawing table A4 (Дигитална табла A4 формата); 

1.10. – Refrigerator with deep freezer (Вертикални замрзивач са фиокама). 

 2. Крајњи корисник Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет: 

2.1. – Giga-8dd Basic 8 channel EPG recording system (Опрема за бележење електро сигнала 

током исхране инсеката који боду и сишу); 

2.2. – Insect rearing chamber, ICH750L MEMMERT (Клима комора за узгој инсеката); 

2.3. – Ultra freezer 393I SWUF D 400 (Фрижидер за дубоко замрзавање); 

2.4. – Insect rearing cages (Кавези за узгој инсеката) – 3 ставке.   

1.6. Критеријум за доделу уговора: најнижa понуђена цена. Квалитет опреме је дефинисан 

техничким спецификацијама, односно техничке карактеристике опреме су утврђене према квалитету 

који задовољава потребе наручиоца. 

1.7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

1. Интернет страница наручиоца: www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php   

2. Интернет странице крајњих корисника: www.agrif.bg.ac.rs, www.polj.uns.ac.rs  

http://www.bg.ac.rs/
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php
http://www.agrif.bg.ac.rs/
http://www.polj.uns.ac.rs/
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1.8. Начин подношења понуде: понуђачи подносе понуду у затвореној коверти, 

препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Универзитет у Београду,  Студентски 

трг 1, 11000 Београд, канцеларија бр.1 – Писарница. 

На предњој страни коверте понуђач обавезно уписује напомену: 

„Понуда за набавку добара HarISA ОПРЕМА – Партија _ _ _ _ _ _ _     (навести број 

партије или бројеве партија, уколико се подносе понуде за више партија у истој коверти) – НЕ 

ОТВАРАТИ!”. 

 На задњој страни коверте понуђач обавезно наводи свој назив, адресу, особу за контакт, 

број телефона и адресу електронске поште. 

 У случају да понуђач у истој коверти доставља понуде за две или више партија, оне 

морају бити поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију посебно. 

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

ради о групи понуђача и навести називе, адресе и особе за контакт свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Битна напомена: понуђачи су у обавези да, по накнадном позиву наручиоца/корисника, упућеном 

после поступка отварања понуда, своје понуде (само понуде, без прилога-образаца) доставе 

наручиоцу/кориснику и у скенираном облику, путем електронске поште, због евентуалних потреба 

прегледа и стручне оцене понуда, коју врше чланови комисије именовани од стране крајњих 

корисника. 

1.9. Рок за подношење понуда: понуда се сматра благовременом ако је на адресу наручиоца: 

Универзитет у Београду, Београд, Студентски трг 1, Писарница - канцеларија бр. 1, пристигла 

закључно са 28.10.2020. године, до 12:00 часова, без обзира на начин подношења. 

 Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на наведену адресу 

закључно са 28.10.2020. године, до 12:00 часова, без обзира на начин подношења. Понуду 

приспелу по истеку рока наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

1.10. Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након 

истека рока за подношење понуда, дана 28.10.2020. године, у 14:00 часова, на адреси: Универзитет у 

Београду,  Студентски трг бр. 1, 11000 Београд. 

1.11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: у поступку отварања понуда активно могу учествовати опуномоћени представници 

понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на 

основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. С обзиром да се 

на набавку не примењују одредбе ЗЈН, приликом отварања понуда неће бити сачињаван 

посебан записник, већ ће сви потребни подаци бити садржани у извештају о поступку набавке и 

стручној оцени понуда, као и у одлуци о додели уговора. 

1.12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: одлука о додели уговора за предметну 

набавку биће донета у оквирном року од 15 (петнаест) дана од дана отварања понуда. 

1.13. Рок за закључење уговора: уговор о набавци ће бити закључен у оквирном року од 10 

(десет) дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 

1.14. Контакти 
- лице за контакт у вези са предметном набавком код наручиоца - Универзитет у Београду: 

slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs  

- лице за контакт у вези са предметном набавком код корисника Пољопривредни факултет 

Београд: milanivanovic@agrif.bg.ac.rs  

- лице за контакт у вези са предметном набавком код корисника Пољопривредни факултет Нови 

Сад: sekretar@polj.uns.ac.rs  

 

 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде регулисани су тачком 2.9. 

следећег поглавља. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs
mailto:milanivanovic@agrif.bg.ac.rs
mailto:sekretar@polj.uns.ac.rs
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 Цене добара која су предмет набавке морају бити изражене у динарима без пореза на додату 

вредност.  

 Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

2.2. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и 

прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени и потписани од стране понуђача. Овера 

печатом није обавезна. 

2.3. Понуде са варијантама нису дозвољене. 

2.4. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да 

ли је коверта затворена онако како је била предата. 

2.5. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. 

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или 

опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна или повлачење понуде се врши 

на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по 

истеку рока за подношење понуда. 

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

понуди или као суиспоручилац, нити да учествује у више заједничких понуда. 

2.7. Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери суиспоручиоцу, у 

понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити суиспоручиоцу, назив 

суиспоручиоца, проценат укупне вредности набавке који ће поверити суиспоручиоцу, а који не 

може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко суиспоручиоца. 

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај суиспоручилац ће бити наведен у 

уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 

број суиспоручилаца. Као доказ за испуњење тражених услова понуђач доставља попуњену, 

потписану и оверену Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач 

наступа са суиспоручиоцем. 

2.8. Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Понуђачи из 

групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

2.9. Понуђач може на одговарајућу од e-mail адреса наведених у тач. 1.14. – Контакти, тражити 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуда, а Универзитет у Београду ће на захтеве понуђача одговорити у писаном 

облику у року од три дана од дана пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће 

доставити свим другим заинтересованим лицима за која има сазнања да су примила конкурсну 

документацију и  на својој интернет страници линк-тендери. На истом месту ће објавити и измене и 

допуне конкурсне документације.  

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши путем електронске поште, факса или 

поште. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

2.10. Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача. 

2.11. 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. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских 

грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 

2.12. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор  ће бити додељен 

понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, уговор 

ће бити додељен понуђачу који је понудио најдужи рок плаћања. У случају да су и после примене 

наведених додатних елеменaта критеријума две или више понуда у свему једнаке, уговор ће бити 

додељен понуђачу који је понудио најдужи гарантни рок. У случају да су и после примене наведених 

додатних елеменaта критеријума две или више понуда у свему једнаке, уговор ће бити додељен по 

систему жребања. 

Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране биће позвани да 

присуствују поступку доделе уговора путем жребања. Комисија за набавку ће заказати место и 

време жребања и позвати опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању. Приликом 

жребања представници понуђача ће на посебним листовима унети име понуђача. Од чланова 
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Комисије се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају попуњене листове, коверте ће се 

ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице вршити одабир коверти понуђача и 

рангирње понуда према редоследу извалачења коверти, о чему ће бити сачињен Записник о 

поступку жребања у поступку набавке број Н.1.39.3+39.2 - HarISA ОПРЕМА. 

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије ће 

пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити листиће са 

називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жребања заједно са ковертама 

присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан 

понуђач. 

2.13. Средства финансијског обезбеђења 

 2.13.1. Гаранција за озбиљност понуде 

 Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује 

испуњење својих обавеза у поступку набавке, и то: бланко, соло меница са меничним 

писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде. 

 Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 

садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Купац, мањи износ од 

онога који је одредио Купац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло 

меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да 

садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), 

предмет набавке – број и назив набавке, износ на који се издаје – 3% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а, у динарима (или по средњем курсу НБС на дан понуде), са навођењем рока важности – до 

истека рока важења понуде. 

 Начин подношења: уз понуду. 

 Висина: 3% од укупне вредности понуде без ПДВ. 

 Рокови: до истека рока важења понуде. 

 Уколико меница и менично овлашћење нису предати у складу са претходним ставовима уз 

понуду, иста ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 

 2.13.2. Гаранција за добро извршење посла 

 Понуђач коме буде додељен уговор о набавци дужан је да приликом закључења уговора 

достави наручиоцу: бланко соло меницу са меничним писмом на износ од 10 % од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, која се предаје уз потписан уговор, као гаранцију за добро извршење посла. 

 Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 

садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Купац, мањи износ од 

онога који је одредио Купац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло 

меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да 

садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), 

предмет набавке – број и назив набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора 

без ПДВ-а, у динарима (или по средњем курсу НБС на дан потписивања уговора), са навођењем рока 

важности. 

 Начин подношења: при закључивању уговора. 

 Висина: 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. 

 Рокови: рок важности који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 Уколико меница и менично овлашћење нису предати у складу са претходним ставовима 

приликом закључења уговора, наручилац ће сматрати да понуђач коме је додељен уговор одбија да 

закључи исти, из ког разлога наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 

 

 

Комисија за набавку број Н.1.39.3+39.2 - HarISA ОПРЕМА 
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3. ОБРАСЦИ ПОНУДА 

 

 

Напомене уз табелу општих података о понуђачу:  

- понуђач који наступа самостално, попуњава табелу у једном примерку за једну партију;  

- у случају подношења заједничке понуде групе понуђача, табела се штампа и попуњава у 

одговарајућем броју примерака, а у сваком се наводи исто овлашћено лице за потписивање уговора; 

- у случају подношења понуде са суиспоручиоцем, табела се штампа и попуњава у одговарајућем 

броју примерака, а у сваком се наводи овлашћено лице понуђача (главног испоручиоца) за потписивање 

уговора; обавезно се наводи проценат укупне вредности набавке који се поверава суиспоручиоцу, а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко суиспоручиоца.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.1. УБ – Пољопривредни факултет 

 LAMP apparatus (Апарат за изотермалну амплификацију нуклеинских киселина) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 1.1. УБ – Пољопривредни факултет: 

LAMP apparatus (Апарат за изотермалну амплификацију нуклеинских киселина) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

LAMP apparatus 

према техничкој спецификацији 

(поглавље 6.) или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања 

исправно регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

   

 

 

 

(довољан је потпис; печат није обавезан) 

 

 

 

 



11/49  

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.2. УБ – Пољопривредни факултет 

 PCR UVP UV workstation (Комора за PCR) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 1.2. УБ – Пољопривредни факултет: 

PCR UVP UV workstation (Комора за PCR) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

PCR UVP UV workstation према 

техничкој спецификацији 

(поглавље 6.) или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања 

исправно регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

   

 

 

 
 

(довољан је потпис; печат није обавезан) 
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Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.3. УБ – Пољопривредни факултет Laboratory pesticide spraying chamber 

(Лабораторијска прскалица за симулацију прскања биљака у затвореним просторијама ) 
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Партија 1.3. УБ – Пољопривредни факултет: 

Laboratory pesticide spraying chamber 

(Лабораторијска прскалица за симулацију прскања биљака у затвореним просторијама) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 

Количина 

 

Укупна цена 

без ПДВ 

Laboratory pesticide spraying 

chamber према техничкој 

спецификацији (поглавље 6.) 

или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  

дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца 

(највише 12 месеци) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
дана од дана отварања понуда 

(најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 

 

 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.4. УБ – Пољопривредни факултет 
Ice producing machine (Лабораторијски ледомат) 
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Партија 1.4. УБ – Пољопривредни факултет: 

Ice producing machine (Лабораторијски ледомат) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Ice producing machine према 

техничкој спецификацији 

(поглавље 6.) или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 

 

 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.5. УБ – Пољопривредни факултет 

 Desktop Computers (Компјутери) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 1.5. УБ – Пољопривредни факултет: 

Desktop Computers (Компјутери) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Desktop Computers према техничкој 

спецификацији (поглавље 6.) 

или одговарајући 

 7  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.6. УБ – Пољопривредни факултет 

 Stereo microscopes (Стерео микроскопи) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 1.6. УБ – Пољопривредни факултет: 

Stereo microscopes (Стерео микроскопи) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Stereo microscopes према техничкој 

спецификацији (поглавље 6.) 

или одговарајући 

 2  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.7. УБ – Пољопривредни факултет 

 Camera for stereo microscope + Image analyzing software 

(Камера за стерео микроскоп са припадајућим софтвером) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 1.7. УБ – Пољопривредни факултет: 

Camera for stereo microscope + Image analyzing software 
(Камера за стерео микроскоп са припадајућим софтвером) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Camera for stereo microscope + 

Image analyzing software 

према техничкој спецификацији 

(поглавље 6.) или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.8. УБ – Пољопривредни факултет 

 Camera for light microscope + Image analyzing software 

(Камера за светлосни  микроскоп са припадајућим софтвером) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________



24/49  

Партија 1.8. УБ – Пољопривредни факултет: 

Camera for light microscope + Image analyzing software 

(Камера за светлосни микроскоп са припадајућим софтвером) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Camera for light microscope + Image 

analyzing software према техничкој 

спецификацији (поглавље 6.) 

или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.9. УБ – Пољопривредни факултет 

Digital drawing table A4 (Дигитална табла A4 формата) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 1.9. УБ – Пољопривредни факултет: 

Digital drawing table A4 (Дигитална табла A4 формата) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Digital drawing table A4 

према техничкој спецификацији 

(поглавље 6.) или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  1.10. УБ – Пољопривредни факултет 

Refrigerator with deep freezer (Вертикални замрзивач са фиокама) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 1.10. УБ – Пољопривредни факултет: 

Refrigerator with deep freezer (Вертикални замрзивач са фиокама) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Refrigerator with deep freezer 

према техничкој спецификацији 

(поглавље 6.) или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  
Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет, Немањина 6, 11080 Земун 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

   

  (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  2.1. УНС – Пољопривредни факултет Нови Сад 

 Giga-8dd Basic 8 channel EPG recording system 

(Опрема за бележење електро сигнала током исхране инсеката који боду и сишу) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 2.1. УНС – Пољопривредни факултет Нови Сад: 

Giga-8dd Basic 8 channel EPG recording system 

(Опрема за бележење електро сигнала током исхране инсеката који боду и сишу) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Giga-8dd Basic 8 channel EPG 

recording system према техничкој 

спецификацији (поглавље 6.) 

или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана)  

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

FCO: Пољопривредни факултет Нови Сад, 

Департман за фитомедицину, 

Хемијски павиљон 1 спрат 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  2.2. УНС – Пољопривредни факултет Нови Сад 

Insect rearing chamber (Клима комора за узгој инсеката) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 2.2. УНС – Пољопривредни факултет Нови Сад: 

Insect rearing chamber (Клима комора за узгој инсеката) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Insect rearing chamber 
према техничкој спецификацији 

(поглавље 6.) или одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

FCO: Пољопривредни факултет Нови Сад, 

Департман за фитомедицину, 

Хемијски павиљон 1 спрат 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  2.3. УНС – Пољопривредни факултет Нови Сад 

Ultra freezer (Фрижидер за дубоко замрзавање) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 2.3. УНС – Пољопривредни факултет Нови Сад: 

Ultra freezer (Фрижидер за дубоко замрзавање) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

Ultra freezer  према техничкој 

спецификацији (поглавље 6.) или 

одговарајући 

 1  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  године (најмање 2 године) 

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

FCO: Пољопривредни факултет Нови Сад, 

Департман за фитомедицину, 

Хемијски павиљон 1 спрат 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија:  2.4. УНС – Пољопривредни факултет Нови Сад 

 Insect rearing cages (Кавези за узгој инсеката – 3 ставке) 

 

Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште: 

 

 

Адреса: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Матични број: 

 

 

Текући рачун и банка: 

 

Особа за контакт: име и презиме, 

адреса електронске поште и  

број телефона: 

 

Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора: 

 

 

Број понуде и датум понуде 

код понуђача: 

 

 

 

 

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију): 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) са суиспоручиоцем 

 

 

Заједничку понуду подносим са: _____________________________________________________________ 

 

  

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу ________________________________________ 

 

у делу који се односи на  ___________________________________________________________________
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Партија 2.4. УНС – Пољопривредни факултет Нови Сад: 

Insect rearing cages (Кавези за узгој инсеката – 3 ставке) 

 

Нaзив 
Јединична цена 

без ПДВ 
Количина 

Укупна цена 

без ПДВ 

1. Кавез за узгој инсеката - мали  1  

2. Кавез за узгој инсеката - средњи   2  

3. Кавез за узгој инсеката - велики  2  

Битна напомена: 

понуђачи који своје цене изражавају искључиво са 4 децимале, на тај начин морају попунити цене на 

свим предвиђеним местима – дакле, без заокруживања износа на 2 децимале.  

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  динара 

ИЗНОС ПДВ:  динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:  динара 

ГАРАНТНИ РОК:  годинa (најмање 1 година)  

РОК ИСПОРУКЕ:  
дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ 

обрасца од стране наручиоца (највише 45 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

FCO: Пољопривредни факултет Нови Сад, 

Департман за фитомедицну, 

Хемијски павиљон 1 спрат 

РОК ПЛАЋАЊА:  
45 дана од дана достављања исправно 

регистроване фактуре 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

  Овлашћено лице понуђача 

   

  _________________________ 

 

 
 (довољан је потпис; печат није обавезан) 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Општа напомена: понуда мора да буде благовремена, да садржи све елементе, документе и 

доказе који су тражени у конкурсној документацији како би се утврдила испуњеност услова, оценила 

озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача. 

 

4.1. Непостојање основа за искључење понуђача 

 Понуђач је у обавези да докаже да не испуњава услове за искључење, набројане у даљем тексту. 

 I. Основи повезани са осуђујућим кривичним пресудама за кривична дела, набројана у члану 111. 

став 1. тачка 1) ЗЈН - Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет 

година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен за: кривично дело које је 

извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења 

кривичних дела; кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у 

вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично 

дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, 

кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично 

дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично 

дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело 

тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање 

и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело 

прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело 

заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу. 

 II. Основи повезани са измирењем пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, 

набројани у члану 111. став 1. тачка 2) ЗЈН - Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле 

обавезе пореза или доприноса за обавезно социјално осигурање, да ли је привредном субјекту 

обавезујућим споразумом или решењем, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 

камате и новчане казне. 

 III. Основи повезани са обавезама у области заштите животне средине, социјалног и радног 

права,  набројани у члану 111. став 1. тачка 3) ЗЈН - Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, у 

периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио 

обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, 

а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата. 

 IV. Основ повезан са сукобом интереса,  по члану 111. став 1. тачка 4) ЗЈН - Да ли је привредни 

субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке.  

 V. Основ повезан са непримереним утицајем на поступак, по члану 111. став 1. тачка 5) ЗЈН - Да 

ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 

одлучивања наручиоца, дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 

поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 

искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 

 

4.2. Критеријум за избор понуђача 

 Понуђач је у обавези да докаже испуњеност услова за обављање професионалне делатности: да 

је уписан у регистар привредних субјеката или у регистар понуђача.   

 

4.3. Начини доказивања 

 I Да понуђач не испуњава услове за искључење: 

- понуђач доказује достављањем Изјаве 4А (Изјава да понуђач не испуњава услове за искључење у 

поступку набавке), дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као и 

- у складу са одредбом тачке 2.13.2. поглавља „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, 

понуђач доставља и Изјаву 4Б (Изјава о спремности за достављање средства финансијског обезбеђења 

као гаранције за добро извршење посла, у случају да му буде додељен уговор), дате под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу. 

 II Да понуђач испуњава критеријум за избор понуђача: 

- понуђач доказује достављањем Изјаве 4В (Изјава о испуњености услова за обављање 

професионалне делатности), дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

 У случају да понуда не садржи све наведене доказе, наручилац ће је одбити као 

неприхватљиву. 
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4.А ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 

У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ: Н.1.39.3+39.2 - HarISA ОПРЕМА 

 

 

Понуђач:     

из:    

улица и број:      

МБ:     

ПИБ:      

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје: 

 

И З Ј А В У 

 

да не испуњава услове за искључење у поступку набавке број Н.1.39.3+39.2 - HarISA ОПРЕМА – за 

партију/партије (навести):   

и то: 

1) да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен за: кривично дело које је извршило као 

члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном 

набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање 

мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично 

дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело 

превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично 

дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело 

тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело 

врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; 

кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима 

и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу; 

2) да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза или доприноса за обавезно 

социјално осигурање, односно да је привредном субјекту обавезујућим споразумом или решењем 

одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; 

3) да привредни субјект, према свом сазнању, у периоду од претходне две године од дана истека рока 

за подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне средине, 

социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене 

зараде или других обавезних исплата; 

4) да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку 

набавке; 

5) да привредни субјект тврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 

одлучивања наручиоца, дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 

поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 

искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 

 

У ____________________  Овлашћено лице понуђача 

   

Датум: _______________  _________________________ 

  (довољан је потпис; печат није обавезан) 

Напомене: 

 Понуђач који подноси једну понуду за једну партију, уписује број партије за коју подноси понуду. 

Понуђач који подноси више понуда за више партија у једној коверти, уписује све бројеве партија за које 

подноси понуде.  

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

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

стране овлашћеног лица суиспоручиоца. 
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4.Б ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СПРЕМНОСТИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

 

 

 

Понуђач:     

из:     

улица и број     , 

МБ:   ,  

ПИБ:     , 

 

 

у поступку набавке број Н.1.39.3+39.2 - HarISA ОПРЕМА – за партију/партије (навести):  

             , под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје: 

 

 

И З Ј А В У 

 

Изјављујем да сам сагласан да ћу, у случају да ми буде додељен уговор: 

- приликом закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења на име гаранције за 

добро извршење посла, доставити уредно потписану, печатирану и регистровану соло бланко 

меницу, без жираната, у корист Наручиоца, плативу на први позив, са клаузулом „без протеста” и 

„по виђењу” и са меничним писмом/овлашћењем на износ од 10 % од укупне вредности уговора 

без ПДВ-а; 

- уз меницу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке која је наведена у меничном овлашћењу/писму, као и копију захтева за регистрацију 

менице; 

- меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока 

за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Изјављујем да сам сагласан да у случају да меница и менично овлашћење нису предати у 

складу са претходним ставовима приликом закључења уговора, Наручилац може закључити 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на 

начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.  

 

У ____________________  Овлашћено лице понуђача 

   

Датум: _______________  _________________________ 

  (довољан је потпис; печат није обавезан) 

 

Напомене: 

 Понуђач који подноси једну понуду за једну партију, уписује број партије за коју подноси понуду. 

Понуђач који подноси више понуда за више партија у једној коверти, уписује све бројеве партија за које 

подноси понуде.  

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

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

стране овлашћеног лица суиспоручиоца. 

 Уговори се закључују за сваку од партија понаособ, стога се и меница издаје по 

партији/уговору.  
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4.В ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВ 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

Понуђач:     

из:     

улица и број     , 

МБ:   ,  

ПИБ:     , 

 

 

у поступку набавке број Н.1.39.3+39.2 - HarISA ОПРЕМА – за партију/партије (навести):  

             , под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Изјављујем да испуњавам услов за обављање професионалне делатности - односно да је привредни 

субјект уписан у регистар привредних субјеката или у регистар понуђача. 

 

 

 

У ____________________  Овлашћено лице понуђача 

   

Датум: _______________  _________________________ 

  (довољан је потпис; печат није обавезан) 

 

 

Напомене: 

 Понуђач који подноси једну понуду за једну партију, уписује број партије за коју подноси понуду. 

Понуђач који подноси више понуда за више партија у једној коверти, уписује све бројеве партија за које 

подноси понуде.  

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

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

стране овлашћеног лица суиспоручиоца. 
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5. МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ 

 

 

 Модел уговора је саставни део конкурсне документације и има информативни карактер.   

Понуђач не попуњава модел уговора, већ га само потписује (печат није обавезан), чиме 

потврђује да је сагласан са његовом садржином. 

 Модел уговора је везан за појединачну партију. Након окончања поступка набавке, за сваку од 

партија се сачињава засебан уговор о купопродаји. Наручилац оставља могућност закључења једног 

уговора са једним изабраним понуђачем за више партија. 

 Уколико заједничку понуду подноси група понуђача, модел уговора потписују и оверавају 

печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.  

  

 

Н.1.39.3+39.2 - HarISA ОПРЕМА 

Партија: (попуњава наручилац) 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ 

 

 

Закључен између: 

 

____________________________________ (наручилац / крајњи корисник попуњавају назив и адресу 

седишта, МБ и ПИБ купца, уз навођење лица овлашћеног за потписивање уговора)  

(у даљем тексту: Купац) 

и 

(податке попуњава наручилац / крајњи корисник, на основу обрасца општих података о понуђачу) 

_______________________________________________________________________ 

 

ул. _____________________________, MБ: __________, ПИБ: __________, 

 

кога  заступа ________________________ , директор 

(у даљем тексту: Продавац)  

  

  

  

(остали из групе понуђача – податке попуњава наручилац/крајњи корисник, на основу података из 

понуде)                                      

 

дана _______________ 2020. године (попуњава наручилац) 

 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је купопродаја добара за потребе Еразмус+ HarISA пројекта 

„Хармонизација и иновирање студијског програма докторских академских студија здравља биља у 

одрживој пољопривреди“ (Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in 

Sustainable Agriculture (598444-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP)) – Партија број _________ 

(попуњава наручилац/крајњи корисник) и то: ______________________________________________ 

(спецификацију добара по партији попуњава наручилац / крајњи корисник) за потребе крајњег 

корисника ______________________ (попуњава наручилац/крајњи корисник) (у даљем тексту: добра), у 

свему према понуди Продавца број _____ од _____ 2020. године, заведеној од стране Универзитета у 

Београду под бројем (попуњава наручилац)_______________ од _____  2020. године  и Техничкој 

спецификацији, које чине саставни део овог уговора. 
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Члан 2. 
 Јединичне цене добара која чине предмет овог уговора утврђене су у понуди Продавца из 

претходног члана овог уговора.  

Укупна цена износи: _______________________ (попуњава наручилац / крајњи корисник) динара 

без ПДВ-а.  

  Продавац ће вршити испоруку по јединичним ценама из понуде. 

  Уговорне стране су сагласне да цена представља прорачун са изричитим јемством. 

 

 

Члан 3. 
Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи према количини, саставу и 

карактеристикама који су одређени у понуди из члана 1. овог уговора и Техничкој спецификацији. 

Уговорне стране су сагласне да Продавац добра испоручи у року датом у понуди. 

 Уговорне стране су сагласне да је Продавац у обавези да добра испоручи на адресу испоруке коју 

му одреди Купац или Крајњи корисник. 

  

 

Члан 4. 

  Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара. 

 Приликом примопредаје, представник Купца / Крајњег корисника је дужан да испоручена добра 

на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу. 

 Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 

прегледом, представник Купца / Крајњег корисника је дужан да о том недостатку писменим путем 

обавести Продавца без одлагања. 

     У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац / Крајњи корисник има 

право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да 

благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку. 

 

 

Члан 5. 

 У  случајевима из члана 4. ставови 2. и 3., представник Купца / Крајњег корисника има право да 

захтева од Продавца да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење 

уговора). 

 Ако Купац / Крајњи корисник не добије испуњење уговора у року од 3 дана од дана пријема 

захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана, Купац има право да захтева снижење цене или 

раскине уговор, о чему писмено обавештава Продавца. 

 Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за 

испуњење уговора, који не може бити од дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 2. овога 

члана.  

 Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако је Продавац обавестио Купца 

или Крајњег корисника да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да 

испуни уговор ни у накнадном року. 

 

 

Члан 6. 

            Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната, у корист Купца, са овлашћењем за попуну у 

висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", на 

име доброг извршења посла, која ће трајати 30 (тридесет) дана дуже од истека рока важности уговора. 

 

 

Члан 7. 
Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора Купцу достави предрачун - 

профактуру са исказаном ценом без ПДВ-а, са посебно исказаним ПДВ-ом и укупним износом цене са 

ПДВ-ом. 

Продавац је дужан да свој предрачун - профактуру региструје у Централном регистру фактура 

који се води у Управи за трезор (ЦРФ). 

На основу предрачуна – профактуре, Купац ће извршити ослобођење од плаћања ПДВ-а пред 

надлежним Министарством. 
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Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО-ПДВ) Купац ће доставити 

Продавцу ради издавања рачуна - фактуре.                                          

Продавац испоставља рачун - фактуру за испоручена добра, на име Купца, са назнаком о 

пореском ослобођењу и пратећом документацијом о испорученим добрима. 

Купац се обавезује да цену добара утврђену према јединичним ценама из  члана 2. овог уговора 

плати у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема уредно (у ЦРФ) регистрованог рачуна - фактуре 

испостављене приликом испоруке добара из члана 1. овог уговора. 

 

 

Члан 8. 

 Продавац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим 

уговором. 

          Уколико Продавац не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће уновчити 

средство финансијског обезбеђења поднето од стране Продавца на име доброг извршења посла. 

 

 

Члан 9. 

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне 

стране и закључује се и важи до истека гаранције испоручених добара. 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени 

начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због 

неиспуњења, на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

 

 

Члан 10. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно.  

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је суд у Београду. 

 

 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац и крајњи корисник 

задржавају 4 (четири),  а продавац 2 (два) примерка. 

 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА  ЗА КУПЦА 

 

___________________________ 

  

_________________________ 

   

(понуђач попуњава име, презиме  

и функцију, 

уз потпис овлашћеног лица) 

 (наручилац/крајњи корисник 

попуњава име, презиме, функцију 

и потпис овлашћеног лица)              
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6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 

Универзитет у Београду 

Партијe: 1.1.-1.4. и 1.6.-1.10. УБ – Пољопривредни факултет 

/ лабораторијска опрема / 

 

No Komponenta Opis 

1 LAMP apparatus (Partija 1.1.) 

Aparat sa dvostrukim grejačem i emisijom fluorescencije; 

LAMP tehnologija za amplifikaciju nukleinskih kiselina; 

Dijagnostički kitovi obezbeđeni sa svim materijalima 

potrebnim za analize; RFID tehnologija za automatsko 

prepoznavanje operatera i  dijagnostičkog kit-a; Apparat sa 

interface-om koji void operatera tokom analiza; Ready-to-use 

kitovi koji sprečavaju mogućnost kontaminacije; Brzi 

extrakcioni system DNA ili RNA bez korišćenja 

sofisticiranih laboratorijskih instrumenata; Pozitivna i 

negativna kontrola; Brza ektrakscija nukleinskih kiselina of 

početnog uzorka za 10 minuta; Genetička amplifikacija 

pomocu LAMP tehnologije i automatska detekcija rezultata; 

Kitovi za sigurnost hrane i okoline; Kit za analizu biljaka 

(masline, citrusa…); Kit za detekciju alergena hrane; Kitovi 

za ljudsko zdravlje; Kit za genetičku sertifikaciju i sledljivost 

ribe i mesa; Tezina, 750 g Dimenzije  185 (l) 105 (p) 95 (h) 

mm; izvor LED fotodiode; Talasne duzine  470nm / 530nm  

broj uzoraka 12 Tubes of 0.2 ml; Opseg temperature 0°C - 

35°C; Sigurnosni sistemi – 1. osigurač – 2. Over-temperature 

protection system – 3. pristup aparatu sa radiofrekfrentnom 

identifikacionom značkom - 4.  sigurna sinhronizacija za web 

portalom; Bezična konekcija,  Bluetooth; Setovanje 

eksperimentalnih parametara pomoću automatske 

bezkontaktne značke (TAG RFID); User interface - ICGENE 

mini app za Android devices; Automatsko predstavljanje 

rezultata fluorescentne kriveu realnom vremenu 

2 PCR UVP UV workstation (Partija 1.2.) 

Materijal zidova:  Pleksiglas (Polimetil metakrilat - 

ALTUGLAS EKS); Materijal radne površine: Čelik sa 

praškastim premazom otpornim na hemikalije; Otvorena UV 

lampa: 1 x 25W ugrađena baktericidna UV-C, TUV 25W 

1SL / 25; Nivo UV zračenja: 18 mW / cm2 / sek; Tip 

zračenja: UV (λ = 253,7 nm), bez ozona; Digitalno 

podešavanje vremena direktne UV izloženosti: 1 min – 24 

sata / neprekidno (korak od 1 min); UV-recirkulator: 1x25W 

(efikasnost > 99% u 1 satu); Lampa za dnevno svetlo (za 

osvetljenje radne površine) 1 x TLD-15W; Debljina bočnih 

panela: 4 mm; Debljina gornjeg prednjeg panela: 8 mm; 

Debljina zaslona: 8 mm; Optički transmisija: 92%; UV 

zaštita: > 99,90%; Radna površina: 645 × 490 mm; 

Dimenzije otvaranja (potpuno podignut zaštitni ekran): 645 × 

165 mm; Bezbednosne karakteristike: UV lampa se 

automatski isključuje kada je ekran otvoren; Izlazi za 

napajanje unutar jedinice: Ulaz za kablove za napajanje; 

Ukupne dimenzije (Š × D × V): 720 × 535 × 555 mm;Težina 

(neto / bruto): 23/33 kg; Potrošnja električne energije 67 W; 

Nominalni radni napon 100-240 V, 50 / 60Hz; Kompatbilna 

sa postoljem: T-4 (800 × 600 × 750 mm); U skladu sa 

regulativama: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS3 

2015/863/EU, WEEE 2012/19/EU                                                                                                                
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3 
Laboratory pesticide spraying chamber 

(Partija 1.3.)  

Dimenzije komore: 2300x2000x700mm; Konstrukcija: 

čelični profile; Zidovi komore: kiselootporni čelični lim; Na 

čeonoj strani: klizna vrata sa pleksi staklom; Silikonska 

zaptivka: između konstrukcije i zidova; Postolje za biljke: 

podesivo po visini; Pokretljivost komore: obezbeđena 

točkićima; Uređaj se sastoji iz sledećih delova: - Dizna 

prskalice- kreće se zadatom brzinom preko linijskog prenosa 

kontrolisanog elektromotorom, - Kontrolni ormar: sa 

digitalnim PLC kontrolerom  i automatikom za zadavanje 

funkcija, - Sistem za unutrašnje pranje posle upotrebe; - 

Gravitacioni sistem za odvod otpadnih voda; - LED 

osvetljenje; - Ventilacija sa priključkom za odvod vazduha iz 

komore; - Kompresor sa bocom od 50 litara. 

4 Ice producing machine (Partija 1.4.) 

Laboratorijski ledomat za proizvodnu leda u obliku ljuspica 

Kapacitet: 60 kg/24h  

Dimenzije: 450x620x680 mm bez nogara (5mm) 

Depozit: 10 kg 

Neto težina: 56 kg  

Hlađenje: vodeno 

Snaga: 420 W          

5 Stereo microscope (Partija 1.6.) 

7X-45X; SBinokularni stereozoom mikroksop, uveličanja do 

45x, rotirajuce ogledalo za direktno svetlo, 54-76 ocular port 

Diameter 30mm podesivi okulari,  high-eyepoint Objective 

Lenses 0.7X-4.5X zoom Objective Numerical Aperture 

0.065 @ 4.5X 0.02 @ 0.7X Objective Resolution 195 lp/mm 

@ 4.5X 60 lp/mm @ 0.7X Field-of-View (10X Eyepieces) 

4.4mm-28.6mm Working Distance 100mm Auxiliary Lens 

Mount 48mm Collar Mounting Size 76mm (3") Illumination 

12V15W multi-position halogen lamp 

6 
Camera for stereo microscope + Image 

analyzing software (Partija 1.7.) 

Digitalna kamera istog proizvodjača kao i mikroskop; Stand-

alone  digitalna kamera 12 MP; Živa slika: Rezolucija 4K, 60 

slika u sekundi; Foto zapis: minimalne rezolucija 4000p x 

3000p, 12Mpixels; Video zapis: HD rezolucija 

1920x1080piksela; Interfaces: USB 3.1, USB 2.0, HDMI, 

Ethernet; Snimanje fotografija i video zapisa direktno na SD 

karticu; Video adapter 0.63x i 0.55x; Preteći softwer i 

softwer za  interaktivno merenje 

7 
Camera for light microscope + Image 

analyzing software (Partija 1.8.) 

Digitalna kamera istog proizvodjača kao i mikroskop; Stand-

alone  digitalna kamera 12 MP; Živa slika: Rezolucija 4K, 60 

slika u sekundi; Foto zapis: minimalne rezolucija 4000p x 

3000p, 12Mpixels; Video zapis: HD rezolucija 

1920x1080piksela; Interfaces: USB 3.1, USB 2.0, HDMI, 

Ethernet; Snimanje fotografija i video zapisa direktno na SD 

karticu; Video adapter 0.63x i 0.55x; Preteći softwer i 

softwer za  interaktivno merenje 

8 Digital drawing table A4 (Partija 1.9.) 

Aktivna površina: 224x148mm, rezolucija 5080 lpi, olovka 

da, osetljivost na pritisak: 8192, ekspres tasteri: 8, konekcija: 

USB+ Bežična konekcija, podržani operativni sistemi: 

windows, MAC 

9 
Refrigerator with deep freezer 

(Partija 1.10.) 

Tip: vertikalni, energetski razred A, Zapremina 208 litara, 1 

kompresor; Zvucni signal za previsoku temperaturu u 

zamrzivacu, Svetlosni signal pri previsokoj temperature, 

Alarm za otvorena vrata, Buka: 42 dB, vreme čuvanja u 

slučaju nestanka struje 20h. 
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Универзитет у Београду 

Партија 1.5. УБ - Пољопривредни факултет 

/ рачунарска опрема / 

 

No Komponenta Opis 

1 Desktop Computer (Partija 1.5.) 

Kućište: 35x14x41cm, Mid Tower format, kompatibilnost sa 

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX; Napajanje: 500W, 12cm 

prečnik ventilatora, Standard: ATX v2.31, Broj konektora: 

10; SSD: 240 GB, Čitanje: 500MB/s Upis: 350MB/s, 

Povezivanje: SATA3 HDD: 1TB, Format 3,5" Povezivanje: 

SATA3Grafička kartica: Količina memorije: 2048MB, GPU: 

NVIDIA GeForce GT 710 Memorija: 16GB DDR4 3200 

Mhz Hlađenje: Dimenzije: 124x121x65,5mm , Dimenzije 

ventilatora: 120x25mm, Težina: 301g Procesor: AMD Ryzen 

2600 6 jezgara 3.4 Ghz (3.9 Ghz) Matična ploča: Format 

ploče: Micro-ATX, Čipset: A320, Slot: AM4, Podržani 

procesori: AMD Socket AM4 A-Series APUs (Bristol Ridge) 

and Ryzen Series CPUs (Summit Ridge, Raven Ridge and 

Pinnacle Ridge) 

 

 

 

Универзитет у Новом Саду 

Партије: 2.1.-2.4. УНС - Пољопривредни факултет 

/ лабораторијска опрема / 

 

No Komponenta Opis 

1 
Giga-8dd Basic 8 channel EPG 

recording system (Partija 2.1.) 

Giga-8dd digitalna kontrolna jedinica 1 kom. - (sa integrisanom 

AD jedinicom; 14bit, USB)  

- EPG sonde (diferencijalni i emf mod prekidač) 8 kom.  

- zavrtna klema za  montažu sonde 8 kom. 

- potporna šipka za probe 40cm, ø 10mm) 2 kom. (mogu se 

spojiti u jednu šipku)  

- USB kabl (Giga do računara) 1 kom. 

- žičane electrode za biljke 8 kom. 

- kabl za uzemljenje (za Faradejev kavez) 1 kom. 

- test kabl (banana plug to connector pin) 1 kom. 

- glavni Giga-plant kabl (75 cm) 1 kom. 

- srednji plant kabl (2 grane) 1 kom. 

- kabl 4 plant elektrode (Cu) 2 

- Oprema za ožičavanje insekata: 

- insekt konektor, (mesingani ekser, ø 1.2mm) 30 kom. 

- bakarna ekstenziona žica ø 0.2mm, navoja 2  

- lepak za insekte, tuba sa  ca. 2 ml (Ag 25%) 2 kom.  

2. Posebni potrošni materijal 

- Zlatna žica, 30m namotaj, Ø 18 µm (Au 99.9%) 1 kom.   

- Zlatna žica, 30m namotaj, Ø 12.5 µm (Au 99.9%) 1 kom.  

EPG related Software  

- Stylet+ 1.25 set up for EPG data acquisition, waveform 

analysis. 
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2 Insect rearing chamber (Partija 2.2.) 

Komora za stabilnost sa regulacijom temperature, vlažnosti i 

svetlosnim modulom 

- Komora za stabilnost za sve namene u laboratoriji koje 

zahtevaju konstantno i dugotrajno kondicioniranje 

temperature i vlage i svetlosti 

- opseg temperature od 0 do +60°C) 

- mikroprocesorski kontolisan sistem za humidifikaciju i 

dehumidifikaciju sa opsegom od 10 – 80%rH poseduje auto-

dijagnostički sistem koji obezbeđuje još brže dostizanje 

zadate vlažnosti i veoma kratak period oporavka izbegavajući 

kondenzaciju.Humidifikacija se obezbeđuje destilovanom 

vodom iz spoljašnjeg rezervoara  

- maksimalne spoljašnje dimenzije š x v x d  1224 x 1950 x 

834mm 

- unutrašnje dimenzije š x v x d 1040 x 1200 x 600mm 

- unutrašnja zapremina  cca 750 litara,  

- komora ima dvoja vrata, spoljašnja od nerđajućeg čelika, 

izolovana i unutrašnja staklena 

- komora poseduje integrisani sistem za čuvanje energije,  

- integrisan tajmer Humidifikacija se vrši generatorom vruće 

pare, humidifikacija se obezb eđuje destilovanom vodom iz 

eksternog tanka, samokontrolišućom pumpom 

- opseg vlažnosti 10-80%, sa tačnošću od 0,5% 

- kontrola svetlosti, dan/noc, UV se moze individualno 

programirati i svetlosna jedinica se sastoji od 4 fluoroscentne 

sa hladnim belim svetlom i 2 UV lampe opsega 320-400nm 

- dva color display-a sa mogućnošću regulacije jezika, 

parametara, vremena, svetla, fena... 

- dve police od nerđajućeg čelika, 

- software za programiranje komore 

2 Pt 100 temperaturni senzor klase A 

- Digitalni tajmer podesiv od 1 minuta do 99 dana  

- Set point WAIT function: process ne počinje dok se ne 

dostigne zadata temperatura 

- Digitalni prikaz svih zadatih parametara 

- Zaštita od pregrevanja, mehanička i automatska, mogućnost 

zadavanja gornje i donje kontrolne temperature, akustični i 

vizuelni alarm 

- Rezolucija 0.1 ºC 

- Visoko integrisan automatski defrostig sistem 

- Obavezna autorizacija proizvođača ponudjenog dobra za 

učestvovanje u datoj javnoj nabavci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48/49  

 

 

 

3 Ultra freezer (Partija 2.3.) 

Opseg temperature (˚C): -40 / -90  

Maksimalna sobna temperatura (˚C): 25  

Kapacitet (L): 610  

Spoljne dimenzije ŠxDxV (mm): cca 1035x860/1002*x2000 

Unutrašnje dimenzije ŠxDxV (mm): 746x620x1320  

Tehnologija hlađenja dualni sistem/statični 

Model kontrolora/tip probe: V700/PT100 

Napajanje (V): 230 

Frekvenca (Hz): 50/60  

Potrošnja (kWh/24H): 17,1  

Vizuelni/akustični alarm: da/da 

Nestanak struje alarm: da 

Podesiv alarm za previsoku/prenisku temperaturu: da/da 

Alarm za otvorena vrata: da 

alarm u slučaju kvara sonde   da 

Alarm za slabu bateriju: da 

Alarm za kvar kompresora: da 

Baterijski bekap alarm (oko ):  72 sata 

Elektronski data loger: da 

RS 485 opcionalni port USB port za ažuriranje I obradu 

podataka: da 

Tip displeja: 7'' touch screen 

Broj opcionalnih referentnih proba: 1 

Zaštita šifrom za uključivanje/isključivanje: da 

Temperaturni grafikon na displeju: da 

Vacuum release port: yes  

Pristupni port za eksternu probu itd. (int. diameter mm): 12 

Osvetljenje: da 

Brava sa ključem: da 

točkovi (komada) / točkovi sa kočnicama (komada) 4 / 2 

Unutrašnji poklopci/vrata (kom) 4 

Police fiksirane/podesive (kom): 1/2 

Maksimalni broj polica/preporučeni maksimalni broj polica 

(kom): 5/5 

Maksimalno opterećenje po polici (kg): 30 

Total capacity of 50 mm boxes 9x9 didviders (pcs): 420  

Total capacity of 75 mm boxes 9x9 didviders (pcs): 260  

Total capacity of 96 mm boxes 9x9 didviders (pcs): 180  

Broj kompresora: 2 

Refrigerant: EP88  

Unutrašnjost frizidera: stainless steel 

Spoljašnjost frižidera: electrogalvanized steel 

Boja: (spoljašnost): bela 

Tip pene: poliuretan 

VIP vacuum insulated panels: yes  
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4 

Kavez za uzgoj insekata – mali 

(Partija 2.4. – stavka 1) 

Dimenzijes: 60x60x60cm 

Masa: 1,070 grams 

Material: Tkana mreža | Najlon 

Veličina okca mreže: 150 x 150 | 160 µm  

Mrežna površina: sve osim podnice 

Otvaranje: jedan rukav i jedan cibzar 

Kavez za uzgoj insekata – srednji 

(Partija 2.4. – stavka 2) 

Dimenzijes: 60 x 60 x 120 cm 

Masa: 2,410 grams 

Material: Tkana mreža | Najlon 

Veličina okca mreže: 150 x 150 | 160 µm  

Mrežna površina: sve osim podnice 

Otvaranje: dva rukava i jedan cibzar 

Kavez za uzgoj insekata – veliki 

(Partija 2.4. – stavka 3) 

Dimenzijes: 60 x 60 x 180 cm 

Masa: 2,410 grams 

Material: Tkana mreža | Najlon 

Veličina okca mreže: 150 x 150 | 160 µm  

Mrežna površina: sve osim podnice 

Otvaranje: dva rukava i jedan cibzar 

 


