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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац:
Наручилац: „Нуклеарни објекти Србије
Адреса: ул. Мике Петровића Аласа 12-14 , 11351 Винча Београд
Интернет страница: www.nuklearniobjekti.rs
Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности услуга бр. 31-1-2013;
Предмет јавне набавке:
Предмет набаке је набавка услуга – Еталонирање мерне опреме;
Ознака и назив из ОРН:
ОРН 50400000 Услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме
Партије
Набавка је обликована у четри партије, и то:
ПАРТИЈА 1: ЕТАЛОНИРАЊЕ МОНИТОРA ЈАЧИНЕ ДОЗЕ
ПАРТИЈА 2. EЛЕКТРОНСКИ ЛИЧНИ ДОЗИМЕТРИ
ПАРТИЈА 3. ГАМАСПЕКТРОМЕТРИ
ПАРТИЈА 4. ПРЕНОСНИ МОНИТОРИ НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА СА
СОНДАМА
Начин подношења понуде и рок:
Понуде се припремају и подносе у једном оригиналном примерку, у затвореној коверти са
назнаком „Понуда за јавну набавку ЈНМВ 31-1-2013 – Еталонирање мерне опреме – НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте уписати назив понуђача, адресу, телефон/факс, e mail и име особе за
контакт, адресирано на: ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, ул. Мике Петровића Аласа 12-14 ,
Београд – Винча.
Понуде се предају поштом или личном доставом у писарницу Јавног предузећа Нуклеарни
објекти Србије , ул Мике Петровића Аласа 12-14 , Београд , Винча , радним даном од 08,00 до
15,00 часова .
Рок за подношење понуде је 16.12.2013.год., до 12:00 часова.

Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси
www.nuklearniobjekti.rs и на Порталу јавних набавки.
Конкурсна документација може се преузети и непосредно, на адреси Наручиоца.

наручиоца:

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
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Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.12.2013.год., са почетком у 12:30 часова.
Јавном отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Представник понуђача може учествовати у постуку отварања понуда уколико приложи
пуномоћје или овлашћење Комисији за јавну набавку, у супротном може само присуствовати,
без права учешћа. За законског заступника који присуствује отварању понуда, Комисија ће
пре почетка отварања понуда извршити проверу на сајту Агенције за привредне регистре.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
10 дана од дана отварања понуда;
Лицa за контакт:
Лице за контакт: Зоран Цинцовић
факс : 011/3408-717
Е-mail адреса: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
спецификација услуге
У складу са потребама Наручиоца услуга еталонирања опреме подразумева следеће:
1. Спецификацја услуге за партију 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЕТАЛОНИРАЊЕ МОНИТОРA ЈАЧИНЕ ДОЗЕ
ПАРТИЈА 1: ЕТАЛОНИРАЊЕ МОНИТОРA ЈАЧИНЕ ДОЗЕ
Ред.
бр.

Назив

Произвођач

Тип

Количина

1

Јонизациона
комора

Ludlum

9-3

1

2

Стационирани
монитор гама
зрачења

Ludlum

375/2

1

3

Јонизациона
комора

Thermo electron

Eberline
RO-20SI

1

4

Јонизациона
комора под
притиском

VICTOREEN

451P

1

Thermo electron

Micro
sivert
Bicron

1

AUTOMESS

6150
AD- 2

1

AUTOMESS

6150
AD-t

1

5

6
7

Ткивно
еквивалентни
монитор
зрачења
Монитор
зрачења
Телескопски
монитор
зрачења

П О Н У Ђ А Ч:
________________________
(место и датум)

М.П.

___________________
( Потпис овлашћеног лица
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2. Спецификацја услуге за партију 2

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЕТАЛОНИРАЊЕ EЛЕКТРОНСКИХ ЛИЧНИХ ДОЗИМЕТАРА

ПАРТИЈА 2. EЛЕКТРОНСКИ ЛИЧНИ ДОЗИМЕТРИ
Ред.
бр.

Назив

1

Електронски
дозиметар

Произвођач

Тип

Количина

MGP Instruments

DMC
2000
XB

10

П О Н У Ђ А Ч:
________________________
(место и датум)

М.П.

___________________
( Потпис овлашћеног лица)
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3. Спецификацја услуге за партију 3

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЕТАЛОНИРАЊЕ ГАМАСПЕКТРОМЕТРА

ПАРТИЈА 3. ГАМАСПЕКТРОМЕТАР
Ред. бр.

Назив

1

Гама
спектрометријски
системтемпературски
стабилисани
сцинтилациони
NaI(Tl) детектор
са вишеканалним
анализатором
Osprey

Произвођач

Canberra,
France

Тип

Кол.

NAIS-2×2–
NaI(Tl) LED
+
OspreyUniversal
Digital MCA

1

П О Н У Ђ А Ч:
______________________
(место и датум)

М.П.

___________________
( Потпис овлашћеног лица)
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4. Спецификацја услуге за партију 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЕТАЛОНИРАЊЕ ПРЕНОСНИХ МОНИТОРА
НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА СА СОНДАМА

ПАРТИЈА 4. ПРЕНОСНИ МОНИТОРИ
НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА СА СОНДАМА

Ре
д
бр.

1

2

Назив

Произвођач

Тип

Количи
на

NARDA,
Немачка

NBM
5502401/01
B

1

NARDA,
Немачка

Probe
EF
18912402/02
B

1

Широкопојасни
уређај за
испитивање
поља високе
фреквенције
Екстерна сонда
за мерење
јачине
електричног
поља високе
фреквенције

П О Н У Ђ А Ч:
________________________
(место и датум)

М.П.

___________________
( Потпис овлашћеног лица)
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗНЈ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Понуђач мора да докаже:

1) да је уписан у одговарајући регистар привредних субјеката;
2) да му није изречена мера забране обављања делатности односно да код надлежног
органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности;
3) да он као и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
4) да је измирио доспеле порезе и доприносе и да је измирио обавезе по основу
изворих локалних јавних прихода;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
набавке - да је акредитован за еталонирање мерне опреме према стандарду ISO
17025.



Уколико понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове
из тачке 1) до 4), а услов из тачке 5) за део набавке који се извршава преко
подизвођача;



У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни услове из тачке 1) до 4), а услов из тачке 5) дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност услова из тачке 5).
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3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Испуњеност обавезних услова из тачке 1) до 4) доказује се достављањем:
-

Потписане и оверене Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у
јавној набавци (дата у конкурсној документацији).

Испуњеност услова из тачке 5) доказује се достављањем :
-








Важећег Сертификата ISO 17025
Решења о обиму акредитације

Сертификат и Решење о обиму акредитације могу се доставити у неовереним
копијама.
Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија на основу извештаја комисије за јавну
набавку, да у року не краћем од 5 дана од писаног позива наручиоца достави на
увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих докумената.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа;
Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Документа која доказују у складу са ЗЈН испуњеност обавезних услова, а која
наручилац може тражити на увид су:

1. Потврда Агенције за привредне регистре да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење
понуд - издата након објављивања позива за подношење понуда:
2. Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште понуђача
– домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, да као правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело превар - не може бити старији од 2
(два) месеца пре отварања понуда;
3. Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду (www.bg.vi.sud.rs), да као правно лице није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - не
старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
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4. Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника) - не старији од 2
(два) месеца пре отварања понуда;
5. Уверење надлежне филијале пореске управе о измиреним доспелим обавезама
јавних прихода – пореза и доприноса – не старији од 2 (два) месеца пре отварања
понуда;
6. Уверење надлежне филијале управе јавних прихода о измиреним доспелим
обавезама по основу изворних локалних јавних прихода – не старије од 2 (два)
месеца пре отварања понуда;
3.2. Додатни услови
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Средства финансијског обезбеђења:
Меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла и понуђач је
доставља у року од 3 дана од дана добијања одлуке о додели уговора. (вредност
менице је 10% од уговорене вредности јавне набавке)
Меница коју понуђач доставља мора бити бланко, соло, безусловна и платива на
први позив и потписана од стране овлашћеног лица.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму и који је издат после дана објављивања позива за подношење
понуда .
Уколико понуђач не достави меницу, у року од 3 дана од дана добијања одлуке о
додели уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.3. Доказивање испуњености додатних услова

1. Доставити потписану меницу и менично овлашћење.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

1) Језик:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и
недвосмислена, читко написана на српском језику.
2) Начин на који понуда мора да буде састављена:
Понуда се подноси на адресу: Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” , ул Мике
Петровића Алас 12-14 , Београд , Винча. Понуда се подноси лично или путем поште у
затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:
ПОНУДА ЗА ЈНМВ 31-1-2013 – ЕТАЛОНИРАЊЕ МЕРНЕ ОПРЕМЕ
- НЕ ОТВАРАТИПонуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.12.2013.
до 12:00 часова.
Документа поднета у понуди пожељно је да буду повезана (траком, јемствеником или
сл.) у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат. На полећини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој
понуди.

3) Понуда за једну или више партија:
Предмет јавне набавке мале вредности 31-1-2013 је обликован по партијама.
-

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
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4) Понуда са варијантама:
Понуда са варијантама није дозвољена.
5) Начин измене, опозива или допуне понуде:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.
Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно
додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и
(евентуално) прилаже тражена документа .
На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:
ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈНМВ 31-1-2013– ЕТАЛОНИРАЊЕ
МЕРНЕ ОПРЕМЕ
- НЕ ОТВАРАТИНа полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и
име и презиме особе за контакт.
6) Обавештење:
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).
7) Понуда са подизвођачем:
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач је обавезан да за понуђача достави:
попуњен, потписан и оверен Образац подаци о подизвођачу , и доказе о испуњености
обавезних услова за учешће: Изјаву о испуњености услова за учешће у јавној
набавци, Сертификат о акредитацији и Решење о обиму акредитације за део набавке
који се извршава преко подизвођача.
Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце Изјаве о испуњености
услова , Образац подаци о подизвођачу, копирати и попунити за сваког подизвођача
посебно.
Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен
у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
У случају закључења уговора понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди. У супротном, наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
8) Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о
јавним набавкама), у ком случају се доставља: попуњен, потписан и оверен Образац
подаци о члану групе понуђача, Образац споразума понуђача у заједничкој понуди,
Изјаву о испуњености услова за учешће у јавној набавци, Сертификат о
акредитацији и Решење о обиму акредитације за део набавке који је поверен на
извршење члану групе понуђача.
Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је Образац подаци о члану
групе понуђача и Изјаву о испуњености услова копирати и попунити за сваког члана
групе посебно.
У моделу уговора обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9) Начин и услови плаћања:
Плаћање врши наручилац у року и на начин који је утврђен овом конкурсном
документацијом.
Рок плаћања који је утврдио Наручилац је 40 дана од дана пријема оргиналне и
оверене фактуре понуђача.
Авансни начин плаћања у овом поступку јавне набавке неприхватљив је за Наручиоца.

14

10) Цена, важност понуде:
Цена треба да буде изражена у динарској вредности, појединачно и укупно – са и без
пореза на додату вредност.
Период важности понуде мора бити најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. У
супротном понуда може бити одбијена као неприхватљива.
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12).
Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.
Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став
4. Закона о јавним набавкама.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
11) Поверљивост података:
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку
поступка или касније.
Комисија за набавку ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем
углу великим словима имају исписано „Поверљиво”, а испод тога потпис лица које је
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити
исписано "Поверљиво".
Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је
дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди
(члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона
о јавним набавкама.
12) Додатне информације, појашњења или измене конкурсне документације:
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу
тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним
објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за
подношење понуда, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Питања се упућују на адресу ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, ул Мике Петровића Аласа
12-14 , Београд – Винча, уз напомену „Објашњење – позив на број набавке 31-1-2013”.
13) Додатна објашњења након отварања понуда:
Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача - члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.
14) Додатна обезбеђења у случају негативне референце:
Уколико је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са
предметном ове јавне набавке, наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорне
обавезе и тo: једну бланко потписану и оверену меницу на износ од 15 % вредности
понуде. Меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла понуђач који се
налази на списку негативних референци доставља у року од 3 дана од дана добијања
одлуке о додели уговора (вредност менице је 15% од уговорене вредности јавне набавке).
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
15) Критеријум за оцењивање понуде:
Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена”.
У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, одговарајуће и
прихватљиве понуде имају једнаку/исту понуђену цену, предност ће се дати понуђачу који
има у радном односу на неодређено врем већи број запослених.
Уписати број радника у радном односу на неодређено време................., уколико овај
критеријум буде пресудан у избору понуђача, изабрани Понуђач ће бити у обавези да
достави фотокопију радних књижица или М4 образац са којим ће доказати број
запослених.

16) Обавештење:
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине. Уколико је ималац интелектуалне својине над
понуђеним добром дужан је да потпише изјаву да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
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17) Обавештење:
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
18) Заштита права у поступку јавне набавке:
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама (члан 148–167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне
набавке.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу,
непосредно или препоручено поштом са повратницом.
Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 40.000,00 динара на
текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате:
Републичке административне таксе ЈНМВ 31-1-2013, корисник Буџет Републике Србије.
19) Закључење уговора:
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним
набавкама а у случају да је поднета само једна понуда – пре истека наведеног рока.
Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од
дана пријема писаног позива наручиоца.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан
113. став 3. Закона о јавним набавкама).
20) Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1; 2. и 3. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12).
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о
јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио
и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци, одбити као
неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу
истоврстан са предметом ове јавне набавке.
21) Одбијање понуде:
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
22) Обустава поступка:
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама обустави
поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.
став 3. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.
23) Одлука о додели уговора:
Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда,
на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.
Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року до 10 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3
(три) дана од дана доношења одлуке.
24) Трошкови припремања понуде:
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тако што ће их исказати Обрасцу трошкова пипреме понуде
(трошкови израде узорка, трошкови прибављања финансијких гаранција и сл).
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1 МОНИТОРИ ЈАЧИНЕ ДОЗЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
еталонирања монитора јачине дозе , ЈН број 31-1-2013
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ПАРТИЈА 1- МОНИТОРИ ЈАЧИНЕ ДОЗЕ
ПОНУДА
за ЈНМВ 31-1-2013.
Датум:.........................

Број понуде:.......................

............................................................................................................................................................
(назив и седиште понуђача)
ПАРТИЈА 1: ЕТАЛОНИРАЊЕ МОНИТОРA ЈАЧИНЕ ДОЗЕ
Јединична Јединична
Количина цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-еом

Ред.
бр.

Назив

Произвођач

Тип

1

Јонизациона
комора

Ludlum

9-3

1

2

Стационирани
монитор гама
зрачења

Ludlum

375/2

1

3

Јонизациона
комора

Thermo
electron

Eberline
RO-20SI

1

4

Јонизациона
комора под
притиском

VICTOREEN

451P

1

5

Ткивно
еквивалентни
монитор зрачења

Thermo
electron

6

Монитор зрачења

AUTOMESS

7

Телескопски
монитор зрачења

AUTOMESS

Micro
sivert
Bicron
6150
AD- 2
6150
AD-t

1
1
1
Укупна цена без
ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са
ПДВ-ом
П О Н У Ђ А Ч:

________________________

М.П.

___________________
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(место и датум)

( Потпис овлашћеног лица

Комерцијални услови понуде:
Рок за извршење услуге: је 10 дана по писменомпозиву Наручиоца;
Услови плаћања: 40 дана од дана пријема фактуре;
Важност понуде: ......................... дана, од дана отварања понуда (мин. 60 дана);
Дана ..................2013. године;

Овера чланова Комисије:
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
4. ......................................

М.П.

ПОНУЂАЧ
.....................................................

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 2 - EЛЕКТРОНСКИ ЛИЧНИ ДОЗИМЕТРИ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
еталонирања електронских личних дозиметара, ЈН број 31-1-2013
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ПАРТИЈА 2 - EЛЕКТРОНСКИ ЛИЧНИ ДОЗИМЕТРИ
ПОНУДА
за ЈНМВ 31-1-2013.
Датум:.........................

Број понуде:.......................

............................................................................................................................................................
(назив и седиште понуђача)

ПАРТИЈА 2. EЛЕКТРОНСКИ ЛИЧНИ ДОЗИМЕТРИ
Ред.
бр.

Назив

Произвођач

Тип

1

Електронски
дозиметар

MGP Instruments

DMC
2000
XB

Јединична Јединична
Количина цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-еом
10
Укупна цена без
ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВом

Комерцијални услови понуде:
Рок за извршење услуге: је 10 дана по писменом позиву Наручиоца;
Услови плаћања: 40 дана од дана пријема фактуре;
Важност понуде: ......................... дана, од дана отварања понуда (мин. 60 дана);
Дана ..................2013. године;
Овера чланова Комисије:
1. ......................................
2. ......................................
М.П.
ПОНУЂАЧ
3. ......................................
.....................................................
4. ......................................
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
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оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 3 ГАМАСПЕКТРОМЕТАР

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
еталонирања гамаспектрометра, ЈН број 31-1-2013
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ПАРТИЈА 3 - ГАМАСПЕКТРОМЕТАР

ПОНУДА
за ЈНМВ 31-1-2013.
Датум:.........................

Број понуде:.......................

............................................................................................................................................................
(назив и седиште понуђача)
ПАРТИЈА 3. ГАМАСПЕКТРОМЕТАР

Ред. бр.

Назив

1

Гама
спектрометријски
системтемпературски
стабилисани
сцинтилациони
NaI(Tl) детектор
са вишеканалним
анализатором
Osprey

Произвођач
Canberra,
France

Тип
NAIS-2×2–
NaI(Tl) LED
+
OspreyUniversal
Digital
MCA

Јединична Јединич
цена без
на цена
Кол.
ПДВ-а
са ПДВеом
1

Укупна цена без ПДВа
ПДВ
Укупна цена са ПДВом
Комерцијални услови понуде:
Рок за извршење услуге: је 10 дана по писменом позиву Наручиоца;
Услови плаћања: 40 дана од дана пријема фактуре;
Важност понуде: ......................... дана, од дана отварања понуда (мин. 60 дана);
Дана ..................2013. године;
Овера чланова Комисије:
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
4. ......................................

М.П.

ПОНУЂАЧ
.....................................................
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 4. ПРЕНОСНИ МОНИТОРИ
НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА СА СОНДАМА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
еталонирања мерне опреме , ЈН број 31-1-2013
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ПАРТИЈА 4. ПРЕНОСНИ МОНИТОРИ
НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА СА СОНДАМА

ПОНУДА
за ЈНМВ 31-1-2013.
Датум:.........................

Број понуде:.......................

............................................................................................................................................................
(назив и седиште понуђача)

ПАРТИЈА 4. ПРЕНОСНИ МОНИТОРИ
НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА СА СОНДАМА

Ре
д
бр.

1

2

Назив
Широкопојасн
и уређај за
испитивање
поља високе
фреквенције
Екстерна сонда
за мерење
јачине
електричног
поља високе
фреквенције

Произвођач

Тип

Количи
на

NARDA, Немачка

NBM
5502401/01
B

1

NARDA, Немачка

Probe
EF
18912402/02
B

1

Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са
ПДВ-ом
Комерцијални услови понуде:
Рок за извршење услуге: је 10 дана по писменом позиву Наручиоца;
Услови плаћања: 40 дана од дана пријема фактуре;
Важност понуде: ......................... дана, од дана отварања понуда (мин. 60 дана);
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Дана ..................2013. године;
Овера чланова Комисије:
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................
4. ......................................

М.П.

ПОНУЂАЧ
.....................................................

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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6. OБРАЗАЦ СПОРАЗУМА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”, за јавну набавку добара
број 31-1-2013– Еталонирање мерне опреме, достављамо Споразум којим се међусобно и
према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

1.

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем је
Назив:
Адреса:
Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
Назив:
Адреса:

2.

Члан групе који ће у име групе понуђача дати меницу као средство
обезбеђења за добро извршење посла је
Назив:
Адреса:
Члан групе који ће издати рачун је
Назив:

4.
Адреса:
Рачун на који ће бити извршено плаћање је
Број рачуна:
5.
Банка:
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Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

6.

У ........................, дана ...................године, Споразум потписали:
Назив члана групе понуђача:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________

Потпис одговорног лица и печат
члана групе понуђача
___________________________
потпис и М.П.
___________________________
потпис и М.П.
___________________________
потпис и М.П.
___________________________
потпис и М.П.
___________________________
потпис и М.П.

39

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В А

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
...............................................................................................................................................................
.................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................
пун назив понуђача, адреса, седиште
као понуђач, испуњавамо обевезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама за
учешће у поступку јавне набавке, и то:


да смо уписани у одговарајући регистар привредних субјеката;



да нам није изречена мера забране обављања делатности односно, да код
надлежног органа није регистровано да нам је је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања
јавног позива;



да као привредно друштво нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;



да законски заступник друштва као понуђача није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;



да смо измирили све доспеле порезе и доприносе, као и обавезе по основу локалних
јавних прихода;



да смо акредитовани за еталонирање мерне опреме према астандарду ISO 17025, о
чему достављамо Сертификат и Решење о обиму акредитације уз понуду;

Датум:
.............................

М.П.

ПОНУЂАЧ
.........................................
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И З Ј А В А

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо
понуду за јавну набавку мале вредности услуга 31-1-2013 – Еталонирање мерне опреме,
сачинили независно и без договора са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Дана .................... 2013. године

М.П.

ПОНУЂАЧ

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

41

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ
ПОШТОВАНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И З Ј А В А

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо
приликом сачињавања понуде за јавну набавку мале вредности услуга број 31-1-2013 –
Еталонирање мерне опреме, у свему испоштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштите животне средине.

Дана .................... 2013. године

М.П.

ПОНУЂАЧ
...........................................
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НАПОМЕНА:
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну Уговора и приложе га уз
понуду, чиме потврђују да су сагласни са понуђеним моделом.
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере
сваку страну Уговора

10. У Г О В О Р

закључен између:

1) ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ Београд-Винча, Мике Петровића Аласа бр. 12-14, које
заступа вршилац дужности директора др Јагош
Наручилац),ПИБ:106217172,Матичниброј:20556820

Раичевић

(у

даљем

тексту:
и

2) _______________________, из____________, ________________________ , које заступа
____________________________________(у
даљем
тексту:
Пружалац
услуга),ПИБ:_______,Матични број: ________, бр.рачуна ______________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
1. да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12) спровео поступак јавне набавке мале вредности услуге еталонирања мерне
опреме(ЈНМВ 31-1-2013), која набавка је обликована у 4(четри) партије;
2. да је Пружалац услуге доставио понуду број__________ од _________ године која понуда
се односи на партију 1- услугу еталонирања монитора јачине дозе, што у потпуности
одговара условима из конкурсне документације;
3. да је Наручилац Одлуком о додели уговора број_______ од ________ године, изабрао
понуду Пружаоца услуге за услугу еталонирања монитора јачине дозе , за потребе
Наручиоца и
4. да су конкурсна документација и усвојена понуда Пружаоца услуге број________ од
________ године, саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Предмет овог уговора је услуга еталонирања монитора јачине дозе, како следи:

Ред.
бр.

Назив

Произвођач

Тип

Количина

1

Јонизациона
комора

Ludlum

9-3

1

2

Стационирани
монитор гама
зрачења

Ludlum

375/2

1

3

Јонизациона
комора

Thermo electron

Eberline
RO-20SI

1

4

Јонизациона
комора под
притиском

VICTOREEN

451P

1

Thermo electron

Micro
sivert
Bicron

1

AUTOMESS

6150
AD- 2

1

AUTOMESS

6150
AD-t

1

5

6
7

Ткивно
еквивалентни
монитор
зрачења
Монитор
зрачења
Телескопски
монитор
зрачења

Члан 3.
Укупна цена услуге еталонирања монитора јачине дозе из члана 2. овог уговора, без пореза на
додату
вредност,
из
прихваћене
понуде
Пружаоца
услуге
је
__________
динара(___________________________________).
Укупна цена из претходног става, са порезом на додату вредност износи __________
динара(_______________________________________).

Члан 4.
Пружалац услуге еталонирања предметне опреме обавезује се да услуге из члана 2. овог уговора
изведе стручно и квалитетно у свему према прописима и правилима струке.
Пружалац услуге се обавезује да приликом пружања услуге еталонирања предметне мерне опреме
користи материјале доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије.
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Члан 5.
Динамику и обим пружања услуге еталонирања предметне мерне опреме одређује Наручилац
писаним захтевом од стране овлашћеног лица.
Пружалац се обавезује да услугу еталонирања мерне опреме изврши у року од 10(десет) дана од
дана пријема писаног позива од стране Наручиоца, уз обавезно достављање уверења о
еталонирању.
По извршењу услуге еталонирања мерне опреме, овлашћено лице Наручиоца и овлашћено лице
Пружаоца услуге сачиниће Записник о примопредаји еталониране мерне опреме који ће, уз рачун,
бити основ за плаћање услуге из члана 2. овог Уговора.
Уколико овлашћено лице Наручиоца Пружаоцу услуге достави примедбу на квалитет извршене
услуге еталонирања мерне опреме, Пружалац услуге је дужан да исте отклони у року од 10 (десет)
дана од дана пријема примедбе.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за извршену услугу еталонирања предметне мерне опреме изврши
уплату уговорене цене у року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема оригиналне и оверене
фактуре и Записника о примопредаји извршене услуге, на рачун Пружаоца услуге бр.
_________________________.

Члан 7.
Давалац услуге се обавезује да чува све пословне тајне Наручиоца услуга које сазна у току
извршавања овог уговора, како у периоду важења, тако и по престанку овог уговора. Пословну
тајну уговорних страна, у смислу овог уговора, представљају исправе и подаци чије би
саопштавање трећим лицима штетило интересима и пословном угледу било које од уговорних
страна.
Као пословна тајна, у смислу овог уговора, не могу се сматрати исправе и подаци који су по
закону јавни или исправе и подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела
пословног морала. Уколико би одавањем пословне тајне друге уговорне стране једна од уговорних
страна другој причинила материјалну или нематеријалну штету, обавезује се да ту штету и
надокнади.
Члан 8.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи до момента извршења
услуге из члана 2. овог уговора.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да је за све измене као и раскид овог Уговора потребна писана форма.
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Члан 10.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се најпре споразумно, у
супротном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, који имају снагу оригинала, и свака
уговорна страна добија по 3 (три) примерка.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________
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НАПОМЕНА:
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну Уговора и приложе га уз
понуду, чиме потврђују да су сагласни са понуђеним моделом.
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере
сваку страну Уговора

УГОВОР

закључен између:

3) ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ Београд-Винча, Мике Петровића Аласа бр. 12-14, које
заступа вршилац дужности директора др Јагош
Наручилац),ПИБ:106217172,Матичниброј:20556820

Раичевић

(у

даљем

тексту:
и

4) _______________________, из____________, ________________________ , које заступа
____________________________________(у
даљем
тексту:
Пружалац
услуга),ПИБ:_______,Матични број: ________, бр.рачуна ______________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
5. да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12) спровео поступак јавне набавке мале вредности услуге еталонирања мерне
опреме(ЈНМВ 31-1-2013), која набавка је обликована у 4(четри) партије;
6. да је Пружалац услуге доставио понуду број__________ од _________ године која понуда
се односи на партију 2- услугу еталонирања електронских личних дозиметара , што у
потпуности одговара условима из конкурсне документације;
7. да је Наручилац Одлуком о додели уговора број_______ од ________ године, изабрао
понуду Пружаоца услуге за услугу еталонирања електронских личних дозиметара, за
потребе Наручиоца и
8. да су конкурсна документација и усвојена понуда Пружаоца услуге број________ од
________ године, саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Предмет овог уговора је услуга еталонирања електронских личних дозиметара , како следи:
Ред.
бр.

Назив

Произвођач

Тип

Количина

1

Електронски
дозиметар

MGP Instruments

DMC
2000
XB

10

Члан 3.
Укупна цена услуге еталонирања електронских личних дозиметара из претходног члана овог
уговора, без пореза на додату вредност, из прихваћене понуде Пружаоца услуге је __________
динара(___________________________________).
Укупна цена из претходног става, са порезом на додату вредност износи __________
динара(_______________________________________).

Члан 4.
Пружалац услуге еталонирања предметне опреме обавезује се да услуге из члана 2. овог уговора
изведе стручно и квалитетно у свему према прописима и правилима струке.
Пружалац услуге се обавезује да приликом пружања услуге еталонирања предметне мерне опреме
користи материјале доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије.
Члан 5.
Динамику и обим пружања услуге еталонирања предметне мерне опреме одређује Наручилац
писаним захтевом од стране овлашћеног лица.
Пружалац се обавезује да услугу еталонирања мерне опреме изврши у року од 10(десет) дана од
дана пријема писаног позива од стране Наручиоца, уз обавезно достављање уверења о
еталонирању.
По извршењу услуге еталонирања мерне опреме, овлашћено лице Наручиоца и овлашћено лице
Пружаоца услуге сачиниће Записник о примопредаји еталониране мерне опреме који ће, уз рачун,
бити основ за плаћање услуге из члана 2. овог Уговора.
Уколико овлашћено лице Наручиоца Пружаоцу услуге достави примедбу на квалитет извршене
услуге еталонирања мерне опреме, Пружалац услуге је дужан да исте отклони у року од 10 (десет)
дана од дана пријема примедбе.
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Члан 6.
Наручилац се обавезује да за извршену услугу еталонирања предметне мерне опреме изврши
уплату уговорене цене у року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема оригиналне и оверене
фактуре и Записника о примопредаји извршене услуге, на рачун Пружаоца услуге бр.
_________________________.

Члан 7.
Давалац услуге се обавезује да чува све пословне тајне Наручиоца услуга које сазна у току
извршавања овог уговора, како у периоду важења, тако и по престанку овог уговора. Пословну
тајну уговорних страна, у смислу овог уговора, представљају исправе и подаци чије би
саопштавање трећим лицима штетило интересима и пословном угледу било које од уговорних
страна.
Као пословна тајна, у смислу овог уговора, не могу се сматрати исправе и подаци који су по
закону јавни или исправе и подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела
пословног морала. Уколико би одавањем пословне тајне друге уговорне стране једна од уговорних
страна другој причинила материјалну или нематеријалну штету, обавезује се да ту штету и
надокнади.
Члан 8.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи до момента извршења
услуге из члана 2. овог уговора.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да је за све измене као и раскид овог Уговора потребна писана форма.

Члан 10.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се најпре споразумно, у
супротном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, који имају снагу оригинала, и свака
уговорна страна добија по 3 (три) примерка.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________

49

НАПОМЕНА:
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну Уговора и приложе га уз
понуду, чиме потврђују да су сагласни са понуђеним моделом.
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере
сваку страну Уговора

УГОВОР
закључен између:

5) ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ Београд-Винча, Мике Петровића Аласа бр. 12-14, које
заступа вршилац дужности директора др Јагош
Наручилац),ПИБ:106217172,Матичниброј:20556820

Раичевић

(у

даљем

тексту:
и

6) _______________________, из____________, ________________________ , које заступа
____________________________________(у
даљем
тексту:
Пружалац
услуга),ПИБ:_______,Матични број: ________, бр.рачуна ______________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
9. да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12) спровео поступак јавне набавке мале вредности услуге еталонирања мерне
опреме(ЈНМВ 31-1-2013), која набавка је обликована у 4(четри) партије;
10. да је Пружалац услуге доставио понуду број__________ од _________ године која понуда
се односи на партију 3- услугу еталонирања гамаспектрометра , што у потпуности одговара
условима из конкурсне документације;
11. да је Наручилац Одлуком о додели уговора број_______ од ________ године, изабрао
понуду Пружаоца услуге за услугу еталонирања гамаспектрометра, за потребе Наручиоца
и
12. да су конкурсна документација и усвојена понуда Пружаоца услуге број________ од
________ године, саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Предмет овог уговора је услуга еталонирања гамаспектрометра , како следи:
Ред. бр.

Назив

Произвођач

1

Гама
спектрометријски
системтемпературски
стабилисани
сцинтилациони
NaI(Tl) детектор са
вишеканалним
анализатором
Osprey

Canberra,
France

Тип

NAIS-2×2–
NaI(Tl) LED
+
OspreyUniversal
Digital MCA

Кол.

1

Члан 3.
Цена услуге еталонирања гамаспектрометра из претходног члана овог уговора, без пореза на
додату
вредност,
из
прихваћене
понуде
Пружаоца
услуге
је
__________
динара(___________________________________).
Цена из претходног става, са порезом на додату
динара(_______________________________________).

вредност

износи

__________

Члан 4.
Пружалац услуге еталонирања предметне опреме обавезује се да услуге из члана 2. овог уговора
изведе стручно и квалитетно у свему према прописима и правилима струке.
Пружалац услуге се обавезује да приликом пружања услуге еталонирања предметне мерне опреме
користи материјале доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије.
Члан 5.
Динамику и обим пружања услуге еталонирања предметне мерне опреме одређује Наручилац
писаним захтевом од стране овлашћеног лица.
Пружалац се обавезује да услугу еталонирања мерне опреме изврши у року од 10(десет) дана од
дана пријема писаног позива од стране Наручиоца, уз обавезно достављање уверења о
еталонирању.
По извршењу услуге еталонирања мерне опреме, овлашћено лице Наручиоца и овлашћено лице
Пружаоца услуге сачиниће Записник о примопредаји еталониране мерне опреме који ће, уз рачун,
бити основ за плаћање услуге из члана 2. овог Уговора.
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Уколико овлашћено лице Наручиоца Пружаоцу услуге достави примедбу на квалитет извршене
услуге еталонирања мерне опреме, Пружалац услуге је дужан да исте отклони у року од 10 (десет)
дана од дана пријема примедбе.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за извршену услугу еталонирања предметне мерне опреме изврши
уплату уговорене цене у року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема оригиналне и оверене
фактуре и Записника о примопредаји извршене услуге, на рачун Пружаоца услуге бр.
_________________________.

Члан 7.
Давалац услуге се обавезује да чува све пословне тајне Наручиоца услуга које сазна у току
извршавања овог уговора, како у периоду важења, тако и по престанку овог уговора. Пословну
тајну уговорних страна, у смислу овог уговора, представљају исправе и подаци чије би
саопштавање трећим лицима штетило интересима и пословном угледу било које од уговорних
страна.
Као пословна тајна, у смислу овог уговора, не могу се сматрати исправе и подаци који су по
закону јавни или исправе и подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела
пословног морала. Уколико би одавањем пословне тајне друге уговорне стране једна од уговорних
страна другој причинила материјалну или нематеријалну штету, обавезује се да ту штету и
надокнади.
Члан 8.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи до момента извршења
услуге из члана 2. овог уговора.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да је за све измене као и раскид овог Уговора потребна писана форма.

Члан 10.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се најпре споразумно, у
супротном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, који имају снагу оригинала, и свака
уговорна страна добија по 3 (три) примерка.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________
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НАПОМЕНА:
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну Уговора и приложе га уз
понуду, чиме потврђују да су сагласни са понуђеним моделом.
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере
сваку страну Уговора

УГОВОР

закључен између:

7) ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ Београд-Винча, Мике Петровића Аласа бр. 12-14, које
заступа вршилац дужности директора др Јагош
Наручилац),ПИБ:106217172,Матичниброј:20556820

Раичевић

(у

даљем

тексту:
и

8) _______________________, из____________, ________________________ , које заступа
____________________________________(у
даљем
тексту:
Пружалац
услуга),ПИБ:_______,Матични број: ________, бр.рачуна ______________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
13. да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12) спровео поступак јавне набавке мале вредности услуге еталонирања мерне
опреме(ЈНМВ 31-1-2013), која набавка је обликована у 4(четри) партије;
14. да је Пружалац услуге доставио понуду број__________ од _________ године која понуда
се односи на партију 4- услугу еталонирања преносних монитора нејонизујућег зрачења са
сондама, што у потпуности одговара условима из конкурсне документације;
15. да је Наручилац Одлуком о додели уговора број_______ од ________ године, изабрао
понуду Пружаоца услуге за услугу еталонирања преносних монитора нејонизујућег
зрачења са сондама , за потребе Наручиоца и
16. да су конкурсна документација и усвојена понуда Пружаоца услуге број________ од
________ године, саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Предмет овог уговора је услуга еталонирања преносних монитора нејонизујућег зрачења са
сондама , како следи:

Ре
д
бр.

1

2

Назив
Широкопојасни
уређај за
испитивање
поља високе
фреквенције
Екстерна сонда
за мерење јачине
електричног
поља високе
фреквенције

Произвођач

Тип

Количин
а

NARDA, Немачка

NBM
5502401/01
B

1

NARDA, Немачка

Probe EF
18912402/02
B

1

Члан 3.
Укупна цена услуге еталонирања преносних монитора нејонизујућег зрачења са сондама из
претходног члана овог уговора, без пореза на додату вредност, из прихваћене понуде Пружаоца
услуге је __________ динара(___________________________________).
Укупна цена из претходног става, са порезом на додату вредност износи __________
динара(_______________________________________).

Члан 4.
Пружалац услуге еталонирања предметне опреме обавезује се да услуге из члана 2. овог уговора
изведе стручно и квалитетно у свему према прописима и правилима струке.
Пружалац услуге се обавезује да приликом пружања услуге еталонирања предметне мерне опреме
користи материјале доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије.
Члан 5.
Динамику и обим пружања услуге еталонирања предметне мерне опреме одређује Наручилац
писаним захтевом од стране овлашћеног лица.
Пружалац се обавезује да услугу еталонирања мерне опреме изврши у року од 10(десет) дана од
дана пријема писаног позива од стране Наручиоца, уз обавезно достављање уверења о
еталонирању.
По извршењу услуге еталонирања мерне опреме, овлашћено лице Наручиоца и овлашћено лице
Пружаоца услуге сачиниће Записник о примопредаји еталониране мерне опреме који ће, уз рачун,
бити основ за плаћање услуге из члана 2. овог Уговора.
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Уколико овлашћено лице Наручиоца Пружаоцу услуге достави примедбу на квалитет извршене
услуге еталонирања мерне опреме, Пружалац услуге је дужан да исте отклони у року од 10 (десет)
дана од дана пријема примедбе.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за извршену услугу еталонирања предметне мерне опреме изврши
уплату уговорене цене у року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема оригиналне и оверене
фактуре и Записника о примопредаји извршене услуге, на рачун Пружаоца услуге бр.
_________________________.

Члан 7.
Давалац услуге се обавезује да чува све пословне тајне Наручиоца услуга које сазна у току
извршавања овог уговора, како у периоду важења, тако и по престанку овог уговора. Пословну
тајну уговорних страна, у смислу овог уговора, представљају исправе и подаци чије би
саопштавање трећим лицима штетило интересима и пословном угледу било које од уговорних
страна.
Као пословна тајна, у смислу овог уговора, не могу се сматрати исправе и подаци који су по
закону јавни или исправе и подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела
пословног морала. Уколико би одавањем пословне тајне друге уговорне стране једна од уговорних
страна другој причинила материјалну или нематеријалну штету, обавезује се да ту штету и
надокнади.
Члан 8.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи до момента извршења
услуге из члана 2. овог уговора.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да је за све измене као и раскид овог Уговора потребна писана форма.

Члан 10.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се најпре споразумно, у
супротном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, који имају снагу оригинала, и свака
уговорна страна добија по 3 (три) примерка.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________
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11. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ПОНУЂАЧ ПРЕДАЈЕ

Документација која се доставља у поступку јавне набавке услуга еталонирања
мерне опреме, ЈНМВ ред. бр. 31-1-2013, за потребе наручиоца Јавно предузеће
„Нуклеарни објекти Србије“ садржи:

Ред.бр.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Доказивање испуњености услова:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
(образац 5 у конкурсној документацији);
OБРАЗАЦ СПОРАЗУМА ЧЛАНОВА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
(образац 6 у конкурсној документацији)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
(образац 7 у конкурсној документацији)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
(образац 8 у конкурсној документацији)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПРИЛИКОМ
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ ПОШТОВАНЕ ОБАВЕЗЕ
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
(образац 8 у конкурсној документацији)
МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом,
потписати и печатом оверити чиме потврђује да је
сагласан са предлогом модела уговора
(образац 10 у конкурсној документацији)

Достављено
проверава
наручилац
ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

ДА

-

НЕ

Место и датум:
ПОНУЂАЧ
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Комисија која је сачинила
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку услуга – еталонирања мерне опреме,
редни број ЈНМВ 31-1-2013. је у следећем саставу:

Састав

Име и презиме

Председник

Др Зоран Гршић, дипл. метеорлог

Заменик

Милун Јевремовић,
електротехничар

1.

Члан
1.а
Заменик

Потпис

Иван Кнежевић дипл.
електроинжањер
Др Наташа Лазаревић дипл.
физико хемичар

Члан

Зоран Цинцовић, дипл. ецц

Заменик

Зоран Богосављевић, дипл. ецц

Члан

Славица Тотић, дипл. правник

Заменик

Мр Александра Батинић,
дипл. правник

Члан

Јелена Стевановић, дипл. ецц

Заменик

Јасмина Добрић, ецц.

2.

3.

4.
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