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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: ЈП НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ
Адреса наручиоца: Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Београд – Винча
ПИБ 106217172
Матични број 20556820
Интернет страница Наручиоца: www.nuklearniobjekti.rs
Врста поступка јавне набавке: Поступка јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра – технички гасови, предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Лица за контакт: Зоран Богосављевић
телефон/факс : 011 340 87 17
Е- mail адреса: zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке: Набавка техничких гасова
Назив и ознака из општег речника набавке: 24110000-гасови
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена укупна
вредност понуде
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може
преузети:
- са Портала Управе за јавне набавке, и са интернет странице
наручиоца
www.nuklearniobjekti.rs у електронском облику,
- достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на
Е-mail адресу; zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs,
- у просторијама наручиоца или поштом на адресу заинтересованог лица након достављања
писаног захтева.
Уколико заинтересовано лице одлучи да преузме штампану конкурсну документацију, или
захтева да му се иста пошаље путем поште, обавезно је да уз захтев за доставу
документације прилажи доказ о уплаћеном неповратном износу од 1.000,00 динара са
урачунатим ПДВ-ом, на рачун наручиоца број 340-11005655-19, ЈП НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ
СРБИЈЕ, са назнаком ''откуп конкурсне документације за ЈНМВ 16/13'' на име
манипулативних трошкова (штампања и доставе).
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Подношење понуда
Рок за достављање понуде је 10 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних
набавки, тачније до 07.10.2013. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу наручиоца до 07.10.2013. године до 10:00 часова, без обзира на начин на
које су послате.
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ Београд - Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда
бр.48, п.фах 4
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се прилиом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни
понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку техничких гасова, ЈНМВ
16/13 - НЕ ОТВАРАЈ'', а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за
контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је
понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 07.10.2013.
године у 10.15 часова, на адреси ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ
Београд - Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр.48
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет дана) од дана отварања понуда.
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Понуду попунити на српском језику.
2. Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у конкурсној
документацији, попуњеним електронски или на неки други начин попуњени читко,
односно понуђач је дужан уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или
заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности
попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
3. Образац спецификација добара
-Подаци о понуђачу
-Подаци о подизвођачу (уколико се понуда подноси са подизвођачем)
-Подаци о понуђачу из групе понуђача (уколико понуду подноси група
понуђача)
-Образац понуде
-Модел уговора
-Образац трошкова припреме понуде
-Образац Изјаве о независној понуди
-Образац Изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
-Садржај документације.
Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи редоследом којим су
дати у конкурсној документацији. Докази о испуњености услова предвиђених
Законом и конкурсном документацијом прилажу се иза образаца који су саставни део
конкурсне документације. Докази о испуњености услова предвиђених Законом и
конкурсном документацијом морају бити сложени редоследом којим су наведени у
обрасцу за оцену испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, нумерисани у горњем
десном углу, увезани у једну целину са обрасцима који су саставни део конкурсне
документације јемствеником или на други начин и запечаћени тако да се документа
не могу накнадно додавати или одстрањивати а да се видно не оштете листови или
печат.
Понуђач је дужан да поднесе понуду за сва добра који су предмет спецификације
4. Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: ЈП НУКЛЕАРНИ
ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ , Мике Петровића Аласа бр. 12-14, 11351 Београд-Винча, зграда
бр.48, п.фах бр. 4, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - добара, ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ, ЈНМВ бр. 16/2013НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - добара, ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ, ЈНМВ бр. 16/2013НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - добара, ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ, ЈНМВ бр. 16/2013НЕ ОТВАРАТИ” или
Измена и допуна понуде за јавну набавку-добара, ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ,
ЈНМВ бр. 16/2013- НЕ ОТВАРАТИ”.
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6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда
7. Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да у својој понуди наведе
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и да определити
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. На захтев подизвођача,
наручилац може пренети доспела потраживања директно подизвођачу за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача уколико подизвођач достави писану
сагласност добављача за пренос доспелих потраживања подизвођачу, односно
уколико добављач након пријема обавештења наручиоца о примљеном захтеву
подизвођача таквом захтеву не приговори.
8. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама. У споразуму којим којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке морају бити прецизирана имена лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
9. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у уговореном року.
- Понуде којима се захтева авансно плаћање сматраће се неприхватљивим.
- Цена из понуде мора бити изражена у динарима.
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна испостављеног по
извршеним испорукама.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног
пријема рачуна од стране Наручиоца, у склад са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“
број119/12).
Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
10. Понуђач је дужан да уз понуду достави и сертификате о квалитету гасова.
11. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде. Захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде упућује се путем електронске поште на адресу службе за јавне
набавке zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs, или факсом на број 011 340 87
17најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
12. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, наручилац или понуђач који је
извршио достављање дужан је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини као доказ да је извршено
достављање.
13. Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача упућивањем захтева на
електронску
адресу
понуђача
наведену
у
обрасцу
Подаци
о
понуђачу/подвизвођачу/понуђачу из групе који је саставни део конкурсне
документације. Понуда понуђача који на захтев за додатна објашњења наручиоца не
одговори у остављеном року или не обезбеди обављање тражене контроле код
понуђача/подизвођача/понуђача из групе понуђача у остављеном року биће одбијена.
14. У складу са чл. 82. и 83. Закона о јавним набавкама наручилац може да одбије
понуду ако поседује доказе којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара- тахничких гасова, ЈНМВ 16/13
страница 6 од 23

ЈАВНО ПР ЕДУЗЕЋЕ НУКЛЕАР НИ ОБЈЕКТИ СР БИЈЕ
Мике Петровића Аласа бр, 12-14
11351 Београд-Винча
ПИБ: 106217172

www.nuklearniobjekti.rs

по раније закљученим уговорима у јавним набавкама, а који су се односили на исти
предмет набавке.
Уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења
испуњења уговорних обавеза у вредности од 15% од понуђене цене без пореза.
Наручилац ће доказом у смислу чл. 82., ст. 2., т. 8. Закона о јавним набавкама сматрати
потврде наручилаца да понуђач није испоручивао добра која су предмет јавне набавке
одговарајућег квалитета, у уговореним количинама или у уговореним роковима.
15. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена укупна вредност понуде)
-Резервни критеријум у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин
што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
16. Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматра се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека
рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о
обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета
Републике Србије број 840-742221834-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50016, сврха Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи,
корисник Буџет Републике Србије, уплати износ предвиђен чланом 156. Закона о
јавним набавкама.
17. Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
18. Наручилац може да дозволи промену уговоренe ценe у случају промене цене добара
која су предмет јавне набавке на тржишту, али не више од стопе раста потрошачких
цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику за претходни
период (од дана закључења уговора, односно од последње промене цене), искључиво
на писмени захтев понуђача за промену цена. Наручилац је дужан да одговор на
захтев за промену цена достави у року од седам дана од дана пријема захтева. У
случају да наручилац не прихвати промену цене, уговор се може отказати. Рок за отказ
уговора је тридесет дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.
Наручилац неће дозволити промену других битних елемената уговора.
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Понуђач мора доказати да испуњава следеће услове:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 мита, кривично дело
преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији;
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке;
6. да поседује акредитивану лабораторију према стандарду ISO 17025-еталонирање;
7. да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни
стечајни поступак;
8. да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о запошљавању и условима
рада;
9. Да поседује одговарајуће транспортно средство за достаљање гасова са лифтом за
истовар и утовар, које испуњава законом прописане стндарде за транспорт запаљивих
и експлозивних материја.
10. да је у претходне три обрачунске године остварио приход од продаје добара у
вредности од 2.000.000,00 динара укупно.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова од 1-5.
У случају подношења понуде групе понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум
који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке у складу са Законом о јавним набавкама и захтевима из конкурсне документације.
Сваки понуђач из групе понуђача обавезан је да достави доказе о испуњености услова од 18. Услов под редним бројем 11. понуђачи из групе понуђача могу испуњавати заједно.
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4. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као
понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
5) важећа дозвола за обављање делатности издате од надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом;
6) фотокопија сертификата о акредитацији лабоарторије према стандарду ISO 17025;
7) потврде надлежног привредног суда да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације, односно претходни стечајни поступак;
8) изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач поштује обавезе
које произлазе из важећих прописа о запошљавању и условима рада, која је саставни део
конкурсне документације;
9) фотокопија саобраћајне дозволе
10) извештаја о бонитету издатог од стране Агенције за привредне регистре за претходне
три обрачунске године (2010., 2011. и 2012.).
Доказ из става 1., т. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ
из става 1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда,
односно слања позива за подношење понуда.
Испуњеност услова из конкурсне документације осим услова под редним бројем 5
понуђач може да доказује достављањем изјаве која је саставни део конкурсне
документације, којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава све услове прописане законом и конкурсном документацијом.
Наручилац може након отварања понуда од понуђача затражити достављање оверених
копија доказа о испуњености услова из чл. 75. И 76. Закона о јавним набавкама.
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5. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Ред.
број

Назив гаса

Јед. мере

Кол.

1

2

3

Кг

2000

Ком.

3

Ком.

3

1

Течни азот квалитет 4.5

3

Ацетилен квалитет 2.0 боца 40 лит.

4

Кисеоник квалитет 2.5 боца 40 лит.

6

Ком.

3

10

Аргон квалитет 5.0 боца 50 лит. 200 бара
Гасовити азот квалитет 5,0 боца 50 лит. 200 бара

Ком.

7

11

Закуп боце за гасовити азот по дану

ком

1

150 бара

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА:
Гасови морају бити испоручивани у адекватној амбалажи.
Течни азот ће се испоручивати сукцесивно према захтеву наручиоца, тако што ће се
претакати из доставног возила директно у (мале) боце за азот које се налазе код наручиоца.
Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да наручиоцу у закуп да амбалажу за
гасовити азот-1 боца, за све време трајања уговора. Цене амблаже која се даје у закуп
обрачунавају се по дану коришћења.

Место и датум:
______________________

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________
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6. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име: _________________________________________________________
Адреса седишта: ________________________________________________________
Порески идентификациони број: __________________
Матични број: ____________________
Телефон: __________________ Факс: ________________ E-пошта: _____________
Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________
Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________

Место и датум:
______________________

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________
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7. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име: _________________________________________________________
Адреса седишта: ________________________________________________________
Порески идентификациони број: __________________
Матични број: ____________________
Телефон: __________________ Факс: ________________ E-пошта: _____________
Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________
Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________

Место и датум:
______________________

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________

Образац попунити за сваког подизвођача посебно.
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8. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име: _________________________________________________________
Адреса седишта: ________________________________________________________
Порески идентификациони број: __________________
Матични број: ____________________
Телефон: __________________ Факс: ________________ E-пошта: _____________
Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________
Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________

Место и датум:
______________________

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________

Образац попунити за сваког понуђача из групе понуђача посебно.
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11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку техничких гасова ЈНМВ 16/13
Број понуде: ____________
Датум: _________________
Пословно име понуђача: _________________________________________________
Адреса седишта: ________________________________________________________
Порески идентификациони број: __________________
Матични број: ____________________
Телефон: __________________ Факс: ________________ E-пошта: _____________
Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________
Понуда се подноси:
1. Самостално
2. Са подизвођачем: _________________________________________________
3. Као заједничка понуда са понуђачима: _______________________________
(заокружити једну од могућности и навести пословно име подизвођача / понуђача из групе
понуђача)
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу: _____
Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача: ________________
Укупна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а:.........................................дин.
словима:......................................
Укупна вредност ПДВ-а: ................................... дин.
словима:.................................................
Укупна вредност предмета јавне набавке са ПДВ-а:.......................................... дин.
словима:...........................................
Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуда (не мање од 30 дана)
Рок испоруке FCO магацин купца: _________дана од пријема поруџбенице( не више од
2(два) дана или према наведеном датуму испоруке од стране наручиоца)
Рок и начин плаћања: __________________________________________________
(минимум 15 дана, максимум 45 дана)

Место и датум:

ПОНУЂАЧ
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10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни
За јавну набавку бр. 16/2013, добра-технички гасови за потребе ЈП НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ
СРБИЈЕ
Ре д.
број

1
2
3
4
5
6

Назив гаса

Јед.
мере

Кол.

1

2

3

Течни азот квалитет 4.5
Ацетилен квалитет 2.0 боца
40 лит.
Кисеоник квалитет 2.5 боца
40 лит.
150 бара
Аргон квалитет 5.0 боца 50
лит. 200 бара
Гасовити азот квалитет 5,0
боца 50 лит. 200 бара
Закуп боце за гасовити азот
по дану

Кг

2000

Ком.

3

Ком.

3

Ком.

3

Ком.

7

ком

1

Цена без
Стопа
ПДВ-а
ПДВ-а
за јед. мере
%
Дин.

4(3х2)

5

Цена са
ПДВ-ом
за јед. мре
Дин.

Укупно без
ПДВ-а
Дин.

Укупно са
ПДВ-ом
Дин.

6(4х5)

7(3х4)

8(3х6)

Укупно за (од ред. броја 1 до ред. броја 6 ):
За сваку позицију уписује се:
цена гаса по јединици мере, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
стопа ПДВ-а
укупна вредност сваке позиције, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
укупна вреност колона ( од ред. броја 1 до ред. броја 6 ) без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
У_______________________
Дана____________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Напомена:
Образац структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери
печатом уколико наступа самостално или са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене мора бити попуњен,
оверен и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац посла и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у складу са потписаним Споразумом.
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11. М ОДЕЛ
У ГОВ ОРА О НАБ АВ ЦИ ДОБ АРА
-Технички гасови – ЈНМВ бр. 16/13
Закључен дана...................
између:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ, 11351 БеоградВинча, Мике Петровића Аласа бр. 12-14, кога заступа вршилац дужности
директора др Јагош Раичевић(у даљем тексту овог уговора: Купац), порески
идентификациони број 106217172, матични број 20556820, број текућег рачуна
340-11005655-19 који се води код ЕРСТЕ БАНКЕ Београд

и
__________________________________________________ (пословно име и
седиште продавца) кога заступа директор _________________, (у даљем тексту:
Продавац), порески идентификациони број ____________, матични број
_____________, број текућег рачуна ____________________ који се води код
________________ банке,
са друге стране,
ПРЕДМЕТ: набавка техничких гасова, мале вредности, у складу са Одлуком вршиоца дужности
директора ЈП“Нуклеарни објекти Србије“ о покретању поступка бр. 703/2013 од 17.09 2013. године, и
Одлуком вршиоца дужности директора ЈП“Нуклеарни објекти Србије“ о додели уговора бр.
_________ од _______ 2013. године (попуњава КУПАЦ).
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Купац, сходно одредбама Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), спровео поступак јавне набавке техничких
гасова мале вредности(ЈНМВ 16/13) и да је после спроведеног поступка изабрао Продавца за
куповину техничких гасова.
Члан 2.
Предмет овог уговора је купопродаја техничких гасова према спецификацији из конкурсне
документације.
Саставни део овог уговора представљају понуда Продавца и спецификација добара.
Члан 3.
Уговорну цену чине:
–укупна вредност предмета уговора у износу од ___________ (_________________)
динара и

– порез на додату вредност у износу од ___________ (_________________) динара тако да
укупна уговорена вредност износи ___________ (_________________) динара.
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Члан 4.
Продавац се обавезује да испоручи предмет уговора у свему под условима из прихваћене
понуде број _________ од _________ године.
Испорука добара ће се вршити сукцесивно, ФЦО Наручилац, према динамици и количини
коју одреди Купац, у оквиру количина исказаних у конкурсној документацији. Продавац се
обавезује да ће испоручивати Купцу благовремено поручену и потребну количину техничких
гасова у року од не више од 2 (два дана) од пријема сваког појединачног писаног захтева
Купца или према наведеном датуму испоруке од стране наручиоца.
Испорука техничких гасова ће се вршити на адреси Купца у амбалажи Продавца која мора
бити исправна и редовно одржавана о трошку продавца.
Транспортне трошкове уговорених добара сноси Продавац.
Члан 5.
Продавац се обавезује да уз испоруку техничких гасова достави атест произвођача о
квалитету робе као и безбедносни лист (уверење о опасности материје).Испорука техничких
гасова се врши у амбалажи која је власништво Продавца и која мора бити исправна и
редовно одржавана.
Продавац је у обавези да достави купцу одговарајући доказ о исправности амбалаже у којој
испоручује техничке гасове.
Рекламација на квантитет се доставља Продавцу у року од 3 дана од дана пријема робе и то
достављањем овереног записника о квантитативном пријему робе.
Квалитативни пријем робе се врши у року од 4 дана од дана квантитативног пријема. У
случају да испоручена роба не одговара уговореном квалитету или не поседује одговарајући
атест и безбедносни лист(уверење о опасности материје), роба се ставља на располагање
Продавцу.Уговорене стране утврђују да, ако се након прихватања робе утврди да постоји
скривена мана робе која се није могла открити редовном контролом,Купац може уложити
рекламацију на скривене мане без временског ограничења.Продавац је дужан да у току од 3
дана од пријема рекламације достави свој писани одговор и у случају основаности
рекламације у року од 5 календарских дана изврши своје обавезе по примљеним
рекламацијама.
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Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања, без
обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Продавац се
обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због
неодговарајућег квалитета предмета уговарања.
Купац има право да захтева накнаду штете уколико Продавац причини штету Купцу због
неблаговременe испоруке добара која су предмет овог уговора као и штету коју учини из
других разлога везаних за реализацију предметне набавке.
Члан 6.
Плаћање предметних добара се врши на текући рачун продавца број___________________
након сваке извршене испоруке и потписивања пријема робе од стране Наручиоца у року
од_______ дана од дана испостављања исправне фактуре.
Члан 7.
Овај уговор се закључује до реализације уговорене вредности.
Члан 8.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном,
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду
Члан 9.
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни
припадају по 3 (три) примерка.
Продавац

Наручилац

__________________

__________________
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12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Р. бр.

Структура трошкова припремања понуде

Износ без
ПДВ

ПДВ

Износ са
ПДВ

1
2
3
4
5
УКУПНО

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у
обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава о безбеђења, под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац
уносећи податке који се односе на трошкове припреме понуде уколико постоје.
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, дајем
ИЗЈ АВУ
Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул.
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне
набавке бр.ЈНМВ 16/13 - набавка техничких гасова, подноси независно, без договора
са другим понуђачима или заитересованим лицима.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ
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14. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
___________________ у потпуности испуњава све услове предвиђене чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом у поступку јавне набавке
мале вредности добара техничких гасова ЈНМВ 16/13 за потребе наручиоца ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ, и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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 мита, кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној
територији;
5. да поседује акредитовану лабораторију према стандарду ISO 17025;
6. да располаже потврдом надлежног привредног суда да над њим није покренут
поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак;
7. да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о запошљавању и
условима рада;
8. да поседује одговарајуће транспортно средство за доставу гасова које испуњава
законом прописне стандарде за транспорт запаљивих и експлозивних материја.
9. да је у последње три године (2010., 2011. и 2012. ) понуђач остварио приход од
продаје добара најмање 2.000.000,00 динара укупно;

Место и датум:

ПОНУЂАЧ
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15. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ПОНУЂАЧ ПРЕДАЈЕ
Документација која се доставља у поступку јавне набавке техничких гасова,
ЈНМВ 16/13, за потребе наручиоца ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ
СРБИЈЕ садржи:
Ред.бр. Доказивање испуњености услова:

Достављено
проверава наручилац

1.

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке-уколико
понуду подноси група понуђача

ДА

-

НЕ

2.

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде

ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

3.
4.
5.
6.
7.

Попуњен, оверен печатом и потписан Образац структуре
цене
Попуњен, оверен печатом и потписан Модел уговора
Попуњен, оверен печатом и потписан Образац трошкова
припремања понуде
Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о
независној понуди
Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву у складу са
одредбама члана 75. и 76. ЗЈН

Место и датум:

ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

ПОНУЂАЧ

Понуђач је дужан да образац попуни уношењем назива образаца који су саставни део конкурсне
документације и доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке које дос тавља
редоследом којим су сложени.
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Комисија koja je сачинила КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку
добара,техничких гасова, редни број ЈНМВ 16/13.
је у следећем саставу:
Састав

Име и презиме

Председник

Милун Јевремовић, ел. техничар

Заменик

Драгиша Минић, економиста вшс

Члан

Зоран Богосављевић, дипл. ецц

Заменик

Зоран Цинцовић, дипл. ецц

Потпис

1.

2.

Члан
3.

Мр Александра Батинић, дипл.
правник

Заменик

Славица Тотић, дипл. правник

Члан

Јасмина Добрић, ецц

Заменик

Јелена Стевановић, дипл. ецц.

4.
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