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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Јавно предузеће „ Нуклеарни објекти
Србије ”
ул. Мике Петровића Аласа 12-14,
11351 Београд – Винча

Наручилац

Предметна јавна набавка се спроводи у
поступку јавне набавке отворени
поступак, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.

Врста поступка
Предмет јавне набавке

Добра- ХТЗ опрема

Циљ поступка
Напомена:
• У питању је резервисана јавна набавка
• Спроводи се електронска лицитација

Поступак јавне набавке се спроводи ради
закључењa Уговора о јавној набавци
НЕ
НЕ
Зоран Цинцовић

Контакт

zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs
zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs

E-mail
Радно време наручиоца

понедељак-петак, 08–15 часова.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Добра- ХТЗ опрема

Предмет јавне набавке
Назив и ознака из општег
речника
Процењена вредност јане набавке

18143000 заштитна опрема
5.240.000,00

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Предмет јавне набавке су добра– ХТЗ опрема, у поступку ј а в н е н а б а в к е број 1.1.5/2016, з а п о т р е б е Јавног предузећа
„Нуклеарни објекти Србије“
Ред.
бр.

1

Врста
заштитне
опреме

Јакна тегет
боје (ППЗ)

Карактеристике

Јед.
мере

Колич
ина

Зимска јакна се састоји из три дела, и сваки се може носити као засебни одевни предмет,
јакна, подјакна и прслук. Јакна је равног кроја дужине испод бокова, са подигнутом крагном
у коју је уметнута капуљача. У поруб капуљаче је убачен еластични гајтан на чијим
крајевима се налазе пластични стопери. Целом дужином до врха крагне јакна се затвара
пластичним ливеним рајсфершлусом преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна
лајсна је за лице јакне причвршћена са четири, равномерно распоређена дрикера. На десном
прсном делу јакне нашивен је кеса џеп са патном у једном делу која се затвара са два
дрикера. На левом прсном делу јакне нашивен је кеса џеп са бочним отвором који се затвара
рајсфершлусом. На тај џеп је нашивен мањи џеп са патном која се затвара чичак траком. У
доњем делу јакне, испод струка, нашивени су већи кеса џепови са патнама које се затварају
са два дрикера. У пределу струка, са унутрашње стране, нашивен је тунел кроз који је
провучен гајтан на чијим крајевима се налазе пластични стопери. Рукави јакне су равни и
без манжетне. Шавови јакне су заштићени од воде завареним тракама. Подјакна је
рајсфершлусом фиксирана за јакну. Израђена је од штепане поставе са једне стране, фланел
тканине са друге стране и пуњена кофлином. Подјакна се целом дужином затвара
пластичним ливеним рајсфершлусом. Kрагна подјакне је подигнута и са унутрашње стране
постављена сомот тканином. У пределу појаса нашивени су џепови са сомот тканином у
горњем делу. Подјакна бочно има шлицеве који се фиксирају дрикером. У прсном делу, са
унутрашње стране, нашивен је џеп. Рукави подјкане се завршавају манжетном од еластичног
рендера, а за подјакну су фиксирани пластичним рајсфершлусом. Kада се рукави подјакне
скину прслук се може користити као засебан одевни предмет. Материјал од којег је израђена

ком

12
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троделна зимска јакна: Полиестер 100 % са ПВЦ превлаком. Амблем напред на грудима.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању и контролисању јакне издат од акредитоване
установе са територије Србије. Упутство за одржавање.

2

Јакна црне
боје (ФТЗ)

Зимска јакна је дужине до бокова и има подигнуту крагну у коју је уметнута капуљача. У
поруб капуљаче је убачен гајтан са пластичним стоперима на крајевима. Kрагна се у задњем
делу затвара помоћу две чичак траке. Јакна се затвара пластичним ливеним рајфершлусом,
по целој дужини, до врха крагне. На прсном делу јакне су нашивена два џепа са косим
прорезима према средини јакне, који се затварају пластичним ливеним рајсфершлусима.
Џеп са десне стране прсног дела јакне додатно има нашивен и мањи џеп за мобилни
телефон, са преклопом који се затвара чичак траком. У доњем делу јакне, вертикално су
према бочној ивици усечена два џепа са нашивеним џеп лајснама. Јакна има нашивен појас
који је израђен од еластичног рендера, по целом обиму, осим у делу до рајсфершлуса који је
израђен од тканине. Рукави јакне су на скидање, а за јакну су фиксирани пластичним
ливеним рајсфершлусима преко којих се налазе преклопи. Рукави имају нашивену манжетну
која је израђена од еластичног рендера. Јакна је постављена. На постави је, са леве прсне
стране, нашивен џеп који се затвара чичак траком на средини. Јакна има уложак без рукава
који је израђен од вештачког крзна. Уложак је за јакну бочно и у горњем делу фиксиран
рајсфершлусом, а у доњем делу са две нашивене чичак траке. Са леве стране прсног дела
улошка нашивен је џеп израђен од истог материјала као и уложак. На крагну јакне је
закачена још једна крагна која је у унутрашњем делу израђена од вештачког крзна. Kрагна
од вештачког крзна је за крагну јакне фиксирана, у доњем делу пластичним спиралним
рајсфершлусом, а у горњем делу, бочно, са по једном чичак траком. Амблем напред на
грудима.
Доставити уз понуду: Извештај о контролисању јакне издат од акредитоване установе са
територије Србије. Упутство за одржавање.
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4

Радно одело
тегет боје
(ППЗ)

Радно одело се састоји од блузе и панталона класичног кроја.
Блуза је равног кроја, дужине до бокова и има класичну крагну. Целом дужином се затвара
пластичним спиралним рајсфершлусом. На прсном делу блузе су нашивени џепови, са
прорезима у горњем делу који се затварају пластичним спиралним рајсфершлусом. У
доњем делу блуза има два косо усечена џепа са нашивеним џеп лајснама. Блуза има
нашивен појас у који је бочно убачена еластична трака. Рукави блузе су углављени и имају
манжетну у коју је убачена еластична трака. Амблем напред на грудима.
Панталоне су равног кроја. У појас панталона, бочно, убачен је ластиш за затезање око
струка. Појас има четири нашивене гајке са продужецима и једну обичну на средини задњег
дела. Kопчање панталона је помоћу рајсфершлуса са преклопом и дугмета у струку. На
предњем делу панталона, испод струка, налазе се два косо углављена џепа. У нивоу колена
са бочне стране, на обе ногавице је нашивен по један џеп са патном која је причвршћена
чичак траком.
Материјал од којег се израђује одело:
Сировински састав: 65% полиестер, 35 % памук +- 5%. Површинска маса: 230-250 g/m2.
Преплетај: кепер 2/1. Скупљање: максимално 2%. Тканина мора бити водоодбојна.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању тканине од којег се израђује одело издат од
акредитоване установе са територије Србије. Упутство за одржавање.
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Радно одело
црне боје
(ФТЗ)

Радно одело се састоји од блузе и панталона класичног кроја.
Блуза је равног кроја, дужине до бокова и им класичну крагну. Целом дужином се затвара
пластичним спиралним рајсфершлусом. На прсном делу блузе су нашивени џпови, са
прорезима у горњем делу, који се затварају пластичним спиралним рајсфершлусом. У
доњем делу блуза има два косо усечена џепа са нашивеним џеп лајснама. Блуза има
нашивен појас у који је бочно убачена еластична трака. Рукави блузе су углављени и имају
манжетну у коју је убачена еластична трака. Амблем напред на грудима.
Панталоне су равног кроја. У појас панталона, бочно, убачен је ластиш за затезање око
струка. Појас има четири нашивене гајке са продужецима и једну обичну на средини задњег
дела. Kопчање панталона је помоћу рајсфершлуса са преклопом и дугмета у струку. На
предњем делу панталона, испод струка, налазе се два косо углављена џепа.
У нивоу колена са бочне стране, на обе ногавице је нашивен по један џеп са патном која је
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причвршћена чичак траком.
Материјал од којег се израђује одело: Сировински састав: 65% полиестер, 35 % памук +- 5%.
Површинска маса: 230-250 g/m2. Скупљање: максимално 2%. Тканина мора бити
водоодбојна.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању тканине од којег се израђује одело издат од
акредитоване установе са територије Србије. Упутство за одржавање.

5

Џемпер тегет Џемпер „V” изрез тегет боје, сировинског састава: 70% полиакрил, 30% памук. Ојачања на
лактовима и раменима.
боје (ППЗ)

ком

12

6

Џемпер црне
боје (ФТЗ)

Џемпер „V” изрез црне боје, сировинског састава: 70% полиакрил, 30% памук. Ојачања на
лактовима и раменима.

ком

12

7

Мајица поло
дугих рукава
(ППЗ)

Мајица са крагном дугих рукава, тегет боје, амблем напред на грудима.

ком

24

8

Мајица поло
дугих рукава
(ФТЗ)

Мајица са крагном дугих рукава, црне боје, амблем напред на грудима.

ком

24

9

Мајица поло
Мајица са крагном кратких рукава, тегет боје, амблем напред на грудима.
кратких
рукава (ППЗ)
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Мајица поло
Мајица са крагном кратких рукава, црне боје, амблем напред на грудима.
кратких
рукава (ФТЗ)

11

Уложак за
одело

12

Кабаница

13

Радно одело
дводелно
мушко
(медицина)

14

Радно одело
дводелно
женско
(медицина)

Површинске масе 150-160 g/m2 (постава+кофлин)
Сировински састав 100% полиестар. Скупљање по дужини и ширини при прању на 40ºC :
макс.2%
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању улошка издат од акредитоване установе са
територије Србије. Упутство за одржавање.
Површинска маса кишне кабанице је 200-220 g/m2. Отпорност на квашење: оцена минимум
3. Kишна кабаница је израђена од полиестарске тканине пресвучене ПВЦ-ом. Kишна
кабаница је равног кроја дужиине испод колена. Предњи део је са преклопом који се затвара
помоћу пет дрикера. На предњој страни, у висини струка су нашивена два џепа са патнама.
Рукави су ранглан. У доњем делу рукава са унутрашње стране нашивена је тканина која у
порубу има еластични гајтан којим се врши затезање рукава изнад шаке. Kрагна је
подигнута и у њеном задњем делу, који се затвара рајсферлусом, се налази скривена
капуљача. Леђни део кабанице је сечен и има два отвора према рукавима за вентилацију.
Преко шавова кишне кабанице су залепљене траке за заштиту од проласка воде.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању и контролисању издат од акредитоване
установе са територије Србије. Упутство за одржавање.
Одело класично бело по HACCAP-у, мушко. Блуза је са руском крагном, копчање је чичком
на четири места, има два унутрашња џепа при дну. Амблем напред на грудима. Панталоне
су на копчање и копчају се металним дугметом, имају гајке и ластиш у струку. Тканина од
које се израђује одело: Сировински састав: 100 % памук. Површинска маса: 230-260 g/m2. рН
вреднсот воденог раствора: > од 7,1. Садржај ароматичних амина: < 0,01 mg/kg.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању тканине од које се израђује одело издат од
акредитоване установе са територије Србије. Упутство за одржавање.
Одело класично бело по HACCAP -у, женско. Блуза је са руском крагном, копчање је
чичком на четири места, има два унутрашња џепа при дну. Амблем напред на грудима.
Панталоне су на ластиш. Тканина од које се израђује одело: Сировински састав: 100 %
памук. Површинска маса: 230-260 g/m2. рН вреднсот воденог раствора: > од 7,1. Садржај
ароматичних амина: <0,01 mg/kg.
Страна 9 од 56
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Доставити уз понуду: Извештај о испитивању тканине од које се израђује одело издат од
акредитоване установе са територије Србије. Упутство за одржавање.

15

Радни
мантил бели
мушки

16

Радни
мантил бели
женски

17

Радна јакна

Мантил мушки, кепер, беле боје . Сировински састав: 100% памук. Површинска маса: 200220 g/m2. Скупљање при прању на 95ºC: по дужини и ширини макс 2%. Радни мантил, дугих
рукава, копчање пластичним дугмадима, има по један џеп са стране у пределу струка.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању тканине од које се израђује мантил издат од
акредитоване установе са територије Србије.Упутство за одржавање.
Мантил женски, кепер, беле боје . Сировински састав: 100% памук. Површинска маса: 200220 g/m2. Скупљање при прању на 95ºC: по дужини и ширини макс 2%. Радни мантил дугих
рукава, копчање пластичним дугмадима, има по један џеп са стране у пределу струка.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању тканине од које се израђује мантил издат од
акредитоване установе са територије Србије. Упутство за одржавање.
Зимска јакна је израђена од водоодбојне тканине. Равног је кроја, дужине испод бокова и
има подигнуту крагну, која се, у задњем делу, затвара са три равномнерно распоређене
чичак траке, и у коју је уметнута капуљача са поставом. У поруб капуљаче је убачен
еластични гајтан, на чијим крајевима се налазе пластични стопери. Јакна се затвара
пластични ливеним рајсфершлусом по целој дужини, преко кога је нашивена преклопна
лајсна. Она је за лице јакне причвршћена са шест равномерно распоређених дрикера. Испод
преклопне лајсне, са леве стране прсног дела јакне, убачен је мањи џеп који се вертикално
затвара пластичним ливеним рајсфершлусом. Јакна је у горњем прсном и леђном делу
сечена, а у линији сечења је убачена паспул трака сиве боје. Испод линије сечења, на прсном
делу јакне налазе се два нашивена џепа са фалтама у доњем и бочним деловима. Џеп са леве
стране прсног дела јакне је покривен патном која се затвара чичак траком по целој ширини
џепа. Џеп са леве стране прсног дела јакне је покривен са две патне које се одвојено
затварају чичак тракама. У пределу испод струка налазе се два нашивена џепа са фалтама у
доњем и бочним деловима, и на средини џепова. Џепови су покривени патнама које се
затварају чичак тракама, по целој ширини џепова. У бочне фалте џепова, према спољашњој
ивици јакне, убачени су додатни џепови који се затварају пластичним спиралним
рајсфершлусима. Рукави јакне су на скидање, а за јакну су причвршћени пластичним
спиралним рајсфершлусима.
Рукави јакне су са манжетнама на које је нашивена трака са чичак траком за затезање око
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руке. Јакна је постављена и има синтетичко пуњење-кофлин. На левој прсној страни поставе
је отворен џеп који се атвара пластичним спиралним рајсфершлусом, а на десној прсној
страни поставе је нашивен кеса џеп за мобилни телефон, са патном и чичак траком за
затварање. У пределу струка, са унутрашње стране лица јакне је нашивен тунел кроз који је
провучен еластични гајтан са пластичним стоперима на крајевима. У поруб јакне је такође
убачен еластични гајтан који бочно, кроз ринглице, излази из поруба и пролази кроз
пластичне стопере. Јакна има подјакну која може бити одвојени одевни предмет. Подјакна је
израђена од полар плетенине и има подигнуту крагну. Подјакна је у горњем прсном делу,
леђном делу и целом дужином рукава сечена, а у линију сечења је убачена паспул трака сиве
боје. Подјакна је пластичним ливеним рајсфершлусима фиксирана за јакну. У пределу изнад
манжетне рукаба и у вратном изрезу, подјакна је за јакну фиксирана нашивеним тракама
које се затварају дрикерима. Подјакна у доњем делу има два полукружно нашивена џепа са
унутрашње стране, који имају отворе на бочним ивицама подјакне. Рукави подјакне имају
поруб у који је убачена шира еластична трака. У порбу подјакне је убачен еластични гајтан
који бочно кроз ринглице излази из поруба и пролази кроз пластичне стопере. Амблем
напред на грудима.
Доставити уз понуду: Извештај о контролисању јакне издат од акредитоване установе са
територије Србије. Упутство за одржавање.

18

19

Радни
прслук

Радни прслук модерног дизајна са рефлектујућим детаљима за повећану видљивост и
практичним џеповима, амблем напред на грудима. Сировински састав 100% памук,
површинска маса: 250-280 g/m2, мрежасти материјал на леђном делу рамена.

ком

35

Радни
комбинезон

Kомбинезон је равног кроја и има крагну. На грудном делу блузе су нашивена два коса џепа
покривени патнама који се на једном месту причвршћују за џеп чичак траком. Горњи део
комбинезона затвара се металним двостраним рајсфершлусом који је покривен лајсном.
Преклопна лајсна за закопчавање комбинезона је у доњем делу благо заобљена и утврђена
ринглицом а у горњем вратном делу за лице комбинезона закопчава се металним дрикером.
Преко струка је нашивена рефлектујућа трака сиве боје. Kомбинезон је на леђима сечен од
половине рукава до горње ивице лајсне на струку. Обе стране сечења имају по преклопну
фалту. Са обе бочне стране комбинезона, испод пазуха су отвори који се могу металним
патент затварачем отворити ради боље циркулације ваздуха. Са бочних страна комбинезона

ком

23
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налазе се два косо углављена џепа испод којих је нашивен по џеп у горњем и доњем делу
џепа. У нивоу колена са предње стране комбинезона нашивен је по један џеп са патном на
обе ногавице. Испод струка на задњем делу комбинезона са леве стране нашивен је џеп
испод кога се налази нашивена трака од истог материјала која служи за придржавање алата.
Патна се налази 1cm изнад горње ивице џепа и на једном месту се причвршћује за џеп чичак
траком. Испод њега нашивен је двоструки џеп за алат. У висини подколенице на обе
ногавице ушивена је рефлектујућа трака сиве боје. Рукави су рангалан и завршавају се
манжетнама у виду лајсне на које је нашивена рефлектујућа трака. На истој манжетни налазе
се по два метална дрикера која служе за регулацију ширине око рукава. На делу рукава око
лакта налази се уметак тканине са две фалте у хоризонталном смеру које омогућавају лакшу
покретљивост руку у пределу лакта. Kомбинезон је израђен од тканина у три боје. Тегет боја
се простире горњим делом рукава преко раменог дела до краја другог рукава.У истој боји су
леви џеп на грудном делу, троструки десни џеп на грудном делу осим најдубљег џепа који је
светло сиве боје, лајсна која покрива патент затварач којим се блуза закопчава, као и леђни
сечени део са фалтама, џепови на предњем и задњем делу комбинезона изузев џепова који се
налазе испод углављених косих џепова који су светло сиве боје као и трака за алат и
двоструки џеп за алат на задњем делу сиве боје и џепова на колену који су плаве боје. Патна
на задњем десном џепу као и патна на грудним џеповима и на џепу који се налази са леве
стране испод углављеног џепа су плаве боје. Предњи део ногавица од струка надоле
комбинован је у две боје-плава и тегет. Предњи део комбинезона у грудном делу од средине
рукава до струка је плаве боје, изузев џепова и лајсне која покрива рајсфершлус. Задњи део
комбинезона у леђном делу је плаве боје, изузев сеченог леђног дела који је тегет боје.
Амблем напред на грудима. Површинска маса блузе је од 260-280 g/m2. Сировински састав:
100% памук.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању комбинезона издат од акредитоване установе
са територије Србије. Упутство за одржавање.
Полукомбинезон је равног кроја. На предњем делу полукомбинезона се налази џеп који се
затвара металним рајсфершлусом и покривен је паспулом ширине 1 cm. На њега је нашивен
Радни
џеп. Изнад горње ивице отвора џепа на растојању од 1cm нашивена је патна. Патна се на
полукомбине
једном месту причвршује за џеп металним дрикером. Нашивен џеп је са своје леве и десне
зон
стране ослобођен и за пластрон причвршћен чичак траком која се налази на средини бочне
линије џепа обострано. У појас је ушивена трака ширине 4cm од истог материјала као и цео
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Радна блуза

полукомбинезон. Са леве и десне стране полукомбинезона, на боку налазе се отвори ради
лакшег облачења који се копчају са по три метална дугмета. На предњем делу
полукомбинезона налазе се и два осо углављена џепа. Шлиц полукомбинезона је са
преклопом и затвара се металним рајсфершлусом. На предњој страни, испод левог
углављеног џепа ка бочној страни полукомбинезона налази се нашивен кеса џеп са патном.
Патна је ушивена на растојању 1cm од горње ивице џепа и на једном месту се причвршчује
за џеп чичак траком. У нивоу колена са предње стране полукомбинезона нашивен је по један
џеп са патном на обе ногавице. Патне су на једном месту причвршћене за џеп чичак траком.
Испод струка, на задњем делу полукомбинезона са леве стране нашивен је џеп испод кога се
налази нашивена трака од истог материјала као и сам комбинезон који служи за
придржавање алата. Испод струка на задњем делу полукомбинезона са десне стране
нашивен је џеп. Патна се налази изнад горње ивице џепа и на једном месту причвршћују се
за џеп чичак траком. Испод њега нашивен је двоструки џеп за алат. Задњи део
полукомбинезона је са пластроном и трегерима који се настављају у еластичну траку.
Трегери се са предњим делом спајају пластичним копчама које су причвршћене за пластрон
предњег дела. Полукомбинезон је израђен од тканина у три боје. У основи је тканина тегет
боје, изузев патни на свим џеповима, траке у струку, џепова у нивоу колена на предњем
делу, задњег дела од струка до колена, бочног дела полукомбинезона обострано до нивоа
џепа који се налази нашивен испод левог углављеног џепа са предње стране који су плаве
боје. Трака на задњем делу полукомбинезона која служи за придржавање алата, као и
двострани џеп су израђени у светло сивој боји. Амблем напред на грудима. Површинска
маса полукомбинезона је 260-280 g/m2. Сировински састав: 100% памук.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању и контролисању полукомбинезона издат од
акредитоване установе са територије Србије. Упутство за одржавање.
Блуза је равног кроја дужине до струка и има крагну. На грудном делу блузе су нашивена
два коса џепа, један је троструки, покривени патнама који се на једном месту причвршћују
за џеп чичак траком. Затвара се траком за коју је причвршћена чичак трака. На доњем делу
блузе налазе се нашивена два коса џепа. Блуза се затвара металним рајсфершлусом који је
покривен лајсном ширине 5cm и на чијем се горњем делу налази метални дрикер којим се
лајсна причвршћује за лице јакне. Блуза се у струку завршава лајсном која се у предњем
делу јакне закопчава металним дрикером, а на леђном делу има нашивену рефлектујућу
траку. На бочним деловима обострано постоје траке са металним диркерима који служе за
Страна 13 од 56

ком

26

регулисање ширине блузе. Рукави су ранглан и завршавају се манжетнама у виду лајсне на
које је нашивена рефлектујућа трака у сивој боји. На истој лајсни налазе се по два метална
дрикера која служе за регулацију ширине око рукава. Са обе бочне стране блузе, испод
рукава налазе се отвори на блузи чије отварање/затварање је омогућено металним
рајсфершлусом, а служе у сврху омогућавања циркулације ваздуха. Блуза је на леђима
сечена од половине рукава до доње ивице/лајсне на блузи. Обе стране сечења имају по
фалту. Блуза је озрађена од тканине у три боје. Тегет боја се простире преко горњег дела
рукава преко раменог дела до краја другог рукава.Тегет боје су сви џепови осим троструког
џепа на грудном делу чији је најдубљи џеп светло сиве боје и ласјна која покрива патент
затварач којим се блуза закопчава, као и леђни сечени део са фалтама. Остатак јакне израђен
је у плавој боји, а део рукава око лакта у светло сивој боји. Амблем напред на грудима.
Површинска маса блузе је 260-280 g/m2. Сировински састав: 100% памук.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању и контролисању блузе издат од акредитоване
установе са територије Србије. Упутство за одржавање.
22
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Kапа израђена од: лице – полиестер са ПВЦ премазом 100%, постава-памук 100%, пунилополиестер 100%. Скупљање при ручном прању на 40ºC – макс 2%.
Зимска капа
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању капе издат од акредитоване установе са
територије Србије. Упутство за одржавање.
SRPS EN ISO 20347 О2 FO SRC. Ципеле плитке, израђене од нубок коже, антистатичне,
дебљине 1,6 - 1,8 mm. Постава: текстилна. Ђон: полиуретан/ТПУ, отпоран на клизање,
абразију и на угљоводонике. Начин израде: бризгана обућа. Отпорност на проклизавање:
Радне ципеле коефицијент трења: а) керамички под+ раствор детерџента: клизање пете ка напред:
мин.0,40, клизање предњег дела ка напред: мин 0,40; б) метални под+ глицерол: клизање
плитке
пете ка напред: мин.0,15, клизање предњег дела ка напред: мин. 0,15.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
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Лице: природна кожа нубок, црне боје. Дебљина коже 2 - 2,3 mm. Ђон: 100 % гума са
Радне ципеле крампонима. Начин израде: шивено-лепљена обућа.
дубоке
SRPS EN ISO 20347 О2 FO HRO SRC. Лице: Природна говеђа кожа, хидрофобирана, црне
боје, дебљине 1,8 – 2 mm. Уложна табаница: одстрањива од материјала са упијајућим
својствима. Постава: текстилна
Језик: природна кожа затворене жаба форме. Ђон са крампонима двокомпонентни, ПУ/гума,
отпоран на разблажене киселине и воду, отпоран на течна горива. Отпорност ђона на
Радне ципеле проклизавање (коефицијент трења): а) на керамичком поду са раствором детерџента:
плитке (ФТЗ клизање пете ка напред: мин 0,40, клизање предњег дела ка напред: мин 0,40; б) на
челичном поду са глицеролом: клизање пете ка напред: мин 0,20, клизање предњег дела ка
и ППЗ)
напред: 0,20. Начин израде: бризгана обућа. Везивање: помоћу 4 пара рингли и пертли.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са
територије Србије. Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертификат о
прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
SRPS EN ISO 20347 О2 FO HRO SRC. Лице: Природна говеђа кожа, хидрофобирана, црне
боје, дебљине 1,8 – 2 mm. Уложна табаница: одстрањива од материјала са упијајућим
својствима. Постава предњег дела: текстилна. Постава језика и крагне: поставна природна
кожа. Језик: природна кожа затворене жаба форме. Ђон са крампонима двокомпонентни,
ПУ/гума, отпоран на разблажене киселине и воду, отпоран на течна горива. Отпорност ђона
Радне ципеле на проклизавање (коефицијент трења): а) на керамичком поду са раствором детерџента:
дубоке (ФТЗ клизање пете ка напред: мин 0,40, клизање предњег дела ка напред: мин 0,40; б) на
челичном поду са глицеролом: клизање пете ка напред: мин 0,20, клизање предњег дела ка
и ППЗ)
напред: 0,20. Начин израде: бризгана обућа. Везивање: помоћу 5 пари рингли и пертли.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са
територије Србије. Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертификат о
прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
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Мокасине беле, израђене по SRPS EN ISO 20347 О1 FO SRC. Горњиште израђено од
микрофибера или еквивалент. Постава антибактеријска, антимикробна, пропушта ваздух и
Лабораториј отпорна на абразију. Ђон полиуретански са неклизајућим антистатичким својством. Ђон је
отпоран на уља и киселине.
ске ципеле
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертификат
беле
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
Kломпе прегибне беле, лице израђено од природне коже, ђон: дрво, газећи део: полиуретан.
Ђон са крампонима против проклизавања.
Кломпе
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са
територије Србије, упутство за употребу.
SRPS EN ISO 20345 S3 SRC. Лице природна говеђа, бокс кожа, глат хидрофобирана, црне
боје осим предњег дела ципеле који је урађен од
синтетичке коже (у саставу: 65 %
полиамида и 35 % полиуретана са премазом полиуретана против абразије). Дебљина коже:
од 1,8 - 2 mm. Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. Језик од вештачке коже
постављене са уметнутим сунђером затворене жаба форме. Постава текстилна са упијајућим
својствима. Отпорност на хабање: суво мин. 25 000, мокро мин. 12 000. Kрагна је од
природне коже, са уграђеним сунђером, осим малог завршетка у петном делу где је
уметнута вештачка кожа. Уложна табаница је одстрањива са упијајућим својствима. Kрагна
је од природне коже са уграђеним сунђером и текстилном поставом и малим завршетком од
Радне ципеле
вештачке коже у петном делу. Ђон двокомпонентни ПУ 100%, са крампонима, профилисан,
плитке са
директно убризган са горњим делом обуће, антистсатик, са ублаживачем удара у пети - тзв.
заштитном
шок апсорбер и повишеним предњим и петним делом за заштиту од механичких оштећења.
капом
Отпорност на клизање: коефицијент трења: отпорност на проклизавање на керамичком
поду: клизање пете ка напред мин 0,30 клизање предњег дела ка напоред мин.0,35.
Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином: клизање пете ка напред: мин
0,13 клизање предњег дела ка напред мин 0,20. У предњем делу ципеле су ојачане
заштитном капом од композитног метеријала отпорним према удару и притиску мин 200 Ј.
Отпорност према пробијању изнад 1100 N. Везивање: помоћу 5 пари отвора и пертли. Начин
израде: бризгана обућа. Ципела мора бити без металних делова. На обући мора бити трајно
утиснути: артикал, произвођач, величински број, стандард.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са
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територије Србије. Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертификат о
прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
SRPS EN ISO 20345 S3 SRC. Лице: израђено од говеђе коже (глат бокс хидрофобирани),
црне боје, дебљине 1,8 до 2 mm. Отпорност на превијање – изнад 50000 циклуса. Kрагна:
текстил – кордура са уграђеним сунђером и флуо траком у петном делу за бољу видљивост.
Језик: затворене жаба форме, израђен од текстила кордуре и природне коже са лепезом од
вештачке коже и уметнутим сунђером, постављен. Постава: антистатик, антибактеријска,
брзо апсорбује и брзо ослобађа влагу, брзо се суши; трослојна: полиестер – сунђер
(полиуретан) – мрежица полиестер. Отпорност на хабање: суво мин. 25000, мокро мин.
Радне ципеле 12500 циклуса. Ђон: ТПУ, двослојни, са крампонима, профилисан ради спречавања
проклизавања, са шок апсорбером у пети и повишеним предњим и петним делом.
дубоке са
заштитном Антистатик, отпоран на уље. Отпоран на савијање. Начин израде: бризгана обућа. Везивање
помоћу 4 пари рупица, ринглица, алки или хакни и пертли. Заштитна капа: композитна,
капом
неметална, штити од удара 200 Ј. Заштитни уложак: неметални, отпоран на пробијање мин
1100 N. Уложна табаница: од нетканог текстила, вади се ради прања. Отпорност целе ципеле
према води минимално 60 минута.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са
територије Србије. Декларацију о усаглашености са траженим стандардом. Сертификат о
прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
Мокасине, беле, SRPS EN ISO 20345 S1 SRC. Беле мокасине, горњи део микрофибер или
еквивалент, пропушта ваздух. Постава: пропушта ваздух, отпорна на абразију, постава је од
Лабораториј микрофибера, антимикробна и антибактеријска обрада. Ђон: полиуретан, отпоран на
клизање. Заштита за прсте: челик, отпорност на удар до 200 Ј, отпорност на компресију до
ске ципеле
1500 kg.
беле са
заштитном Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист
капом
произвођача којим се доказују техничке карактеристике из конкурсне документације.
Упутство за употребу и одржавање.
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SRPS EN 469, нивои заштите X2, Y2, Z2. Одело за ватрогасце састоји се од јакне и
панталона. Одело је израђено од: спољни слој од номекса (материјал отпоран на ватру, воду
и уље). Испод спољног слоја се налази топлотна баријера од 100 % арамида, а испод тог
слоја баријера за влагу. Последњи слој је од комбинације номекса и вискозе која је
ватроотпорна. Одело поседује џеп у пределу груди са преклопом за радио везу, и два
Заштитно
класична џепа са преклопом. Манжетне на рукавима су метаарамидне, спречавају продор
одело за
ватрогасце за пламена, а обим се може подешавати помоћу чичак траке. Јакна се закопчава металним
прилаз варти рајсфершлусом. Одело поседује рефлектујуће траке. Одело је шивено концем који је 100%
арамидни.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу
и одржавање.
Шлем: SRPS EN 443
Визир: SRPS EN 166
Шлем израђен од кополимер пластике отпорна на пламен и високе температуре. Шлем мора
бити отпоран на температуре до 140ºC, минимум 30 минута и 250ºC минимум 15 минута.
Визир, антимаглин, израђен од поликарбоната који је отпоран на гребање. Штитник за врат
Ватрогасни израђен од коже. Апсорбер удара са унутрашње стране израђен од полиуретанске пене.
Поседује интегрисани систем за подешавање. Вентилацијски канали са унутрашње стране
шлем са
омогућавају безбедан и удобан рад. Шлем поседује штитник за браду. Шлем у комплету са
визиром
визиром и штитником не сме да прелази тежину од 1500 g.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист
произвођача којим се доказују техничке карактеристике из конкурсне документације.
Упутство за употребу и одржавање.
SRPS EN 407 ниво заштите мин. 4242xx
SRPS EN 388 ниво заштите мин. 3243
SRPS EN 659
Заштитне
рукавице за Рукавице са пет прстију, длан од говеђе коже, дебљине од 1 - 1,3 mm. Рукавице су
ватрогасце водоотпорне мин. 60 минута. Полеђина и манжетна су од мета-арамиден тканине. Задњи део
рукавице поседује флуо траку. Доњи део длана има заштитини слој од говеђе коже,
постављен штепаним филсом са додатком од полиуретана. Рукавица је шивена кевлар
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Ватрогасне
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концем.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардима, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист
произвођача којим се доказују техничке карактеристике из конкурсне документације.
Упутство за употребу и одржавање.
SRPS EN ISO 20345 SRC
SRPS EN 15090 ниво заштите F2 A CI HI3
Чизме отпорне на ватру и воду, израђене од коже дебљине 2 - 2,2 mm, антистатичне,
отпорне на ударце и клизање. Ђон израђен од нитрила, отпоран на +300ºC у контакту од 1
мин. Пертле отпорне на ватру. Врх ципеле је заштићен од нитрилном гумом. Заштита
прстију: челична капа, отпорна на ударе до 200Ј и отпорна на компресију до 1500 kg.
Отпорност на проклизавање (коефицијент трења):
Kерамички под + раствор детерџента:
-клизање пете ка напред: мин. 0,35
-клизање предњег дела ка напред: мин. 0,35
Челични под +глицерол:
-клизање пете ка напред: мин. 0,14
-клизање предњег дела ка напред: мин. 0,14
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички
лист произвођача којим се доказују техничке карактеристике из конкурсне документације.
Упутство за употребу и одржавање.
Мајица, кратких рукава, „О” изрез беле боје. Сировински састав: 100 % памук. Површинска
маса: 130-150 g/m2. Скупљање при прању на 40ºC: маx 2%.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању мајице, упутство за одржавање

Пешкир већи Пешкир 70 × 140 cm.
Пешкир
мањи

Пешкир 50 × 100 cm.
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Заштитни
мантил
једнократни
Заштитни
назувци за
чизме

Чарапе беле.
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200
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1500

ком

3

Мантил за једнократну употребу од нетканог полипропилена, копчање дрикерима,
еластичне траке око зглобова.

ком

300

Назувци за чизме са траком за везивање и еластичном траком на врху, универзална
величина.

ком

4000

EN 1073 EN ISO 13982 EN 13034 EN 14126 EN 1149
Заштитни комбинезон са троделном ергономски обликованом капуљачом која не ограничава
видно поље. Пружа заштиту од различитих врста хемикалија слабије концентрације и
честица већих од 1 µm, штити од радиоактивних честица, пружа поуздану заштиту од сувих
честица типа 5 и од ограниченог прскања хемиклаија типа 6. Kомбинезон је паропропусан.
Има патент затварач са преклопом за већу безбедност, еластичне траке на крајевима рукава,
ногавица и око струка, шавови су прошивени споља ради боље заштите од продора штетних
супстанци у унутрашњост комбинезона.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист
произвођача којим се доказују техничке карактеристике из конкурсне документације.
Упутство за употребу и одржавање.
EN 1073 EN ISO 13982 EN 13034 EN 14126 EN 1149 EN 14605
Заштитни антистатик водоотпорни комбинезон са капуљачом, пружа заштиту од различитих
врста концентрованих неорганских хемикалија и ултра финих честица, штити од
радиоактивних честица и отпоран на прскање течности до притиска од 2 бара. Kомбинезон
је паропропусан. Kапуљача има еластичну траку и самолепљиву траку за браду што
омогућава боље пријањање уз маске за дисање. Kомбинезон има двоструку самолепљиву
траку преко патент затварача и еластичну омчу за качење око прстију као и еластичну траку
око струка на крајевима рукава и ногавица. Шавови шивени и варени.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардима, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу
и одржавање.
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Заштитни
назувци за
ципеле

Назувци за ципеле са еластичном траком око зглоба и са ПВЦ тачкицама на ђону против
клизања, универзална величина.
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Навлака за
обућу

Навлака за обућу за једнократну употребу, 100 % полиетилен.
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Респиратор

51

Хирушка
маска
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SRPS EN 14387. Филтер за маску за цело лице, ниво заштите P3.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу
и одржавање.
SRPS EN 14387. Филтер за маску, ниво заштите ABEK2P3.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу
и одржавање.
EN 149. Респиратор маска хоризонтално склопива, ниво заштите FFP3.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу
и одржавање.
Папирна трослојна маска за једнократну употребу.

Рукавице израђене од латекса без текстилне подлоге.
Дебљина 0,4 - 0,7 mm.
Рукавице
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са
домаћинке
територије Србије. Упутство за употребу и одржавање.
SRPS EN 374-1. Нитрилне рукавице без пудера.
Рукавице
једнократне Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
(неталкиране о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за
одржавање.
)
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једнократне
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Рукавице
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SRPS EN 374-1. Рукавице од природне или синтетичке гуме, са пет одвојених прстију.
Водонепропустљиве. Дебљине 0,1 - 0,3 mm.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за
одржавање.
Бешавно плетене рукавице од памука, са еластичном манжетном.
SRPS EN 374-1, SRPS EN 421. Рукавице са пет прстију и палцем на длану. Рукавице мочене,
рељефасте на длану и прстима. Израђене од гуме, са наносом синтетичке гуме. Дужина
рукавице 320 – 340 mm. Дебљина рукавице: 0,7 - 0,9 mm.
Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са
територије Србије. Декларацију о усаглашености са траженим стандардима, Сертификат о
прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу и
одржавање.
SRPS EN 388 - ниво заштите минимум 4121. Рукавице су петопрсне. Нитрил, на синтетичкој
плетенини нанет на длан и доњу страну прстију, еластична манжетна.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Упутство за употребу
и одржавање.
SRPS EN 60903, класа 0. Рукавице петопрсне од природног латекса, отпорне на уља,
киселине и озон (категорија R) и ниске температуре (категорија C), класе 0, радни напон до
1000 V, максимални напон до 5000 V.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање
SRPS EN 60903, класа 00. Рукавице петопрсне од природног латекса, отпорне на уља,
киселине и озон (категорија R) и ниске температуре (категорија C), класе 00, радни напон до
500 V, максимални напон до 2500 V.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
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Чизме гумене

ПВЦ чизме водоодбојне, црне боје, постава од полиестера.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености. Упутство за употребу и одржавање.
Стандард: EN 812. Kапа облика качкета, израђена од памука и полиестера са ХДПЕ
унутрашњом заштитом и заштитним јастучићима од неопрена који омогућавају комотно
ношење. На капи је извршено тестирање на ударце под углом 30 и 60 степени у односу на
врх. Kапа има 12 отвора за вентилацију. Има траку за подешавања величине.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
SRPS EN 353-2. Уже дужине 10 m, пречника 14 mm.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
SRPS EN 166. Заштитне наочаре од поликарбонатног стакла, антимаглин. Имају широко
видно поље и могу се носити преко диоптријских наочара. Имају широку еластичну траку за
подешавање обима, пружају заштиту од прашине течности, топљеног метала и чврстих
ужарених честица.
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат
о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије. Технички лист
произвођача. Упутство за употребу и одржавање.
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Зебра трака
црно-жута

Сигнална трака жуто црна димензија 7 cm × 500 m.
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Пост ограда
црно-жута

Kомплет за ограђивање простора састоји се од: 6 стубова, 6 носача, 25 m ланца, боје жутоцрна.
Доставити уз понуду: технички лист произвођача.
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Каиш за
панталоне

Кожни каиш за панталоне црне боје.
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Додатне напомене за поступак јавне набавке:
1) Начин спровођења контроле, испоруке добара и обезбеђивања гаранције квалитета:
 Рок испоруке добара је најкасније до 30 (тридесет) календарских дана од дана
писменог захтева од стране наручиоца.
 Трошкови транспорта су укључени у цену.
 Место испоруке добара је магацин Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“,
Београд-Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14.
 Квалитет – у складу са важећим стандардима и прописима у области.
 Гарантни рок – гаранција у трајању од најмање 6 месеци у условима уобичајене
експлоатације.
2) Наручилац ће изабраном понуђачу накнадно доставити конфекцијске бројеве и
бројеве ципела за сваку ставку.
3) Свако добро мора имати декларацију која садржи податке о произвођачу и
материјалу, упутство за одржавање, годину производње, ознаку стандарда и ознаку
величине.
4) Свако добро мора задовољити основна ергономска својства на основу захтева
стандарда СРПС ЕН 340:2007 и Правилника о личној заштитној опреми (“Сл. Гласник
РС” 100/11).
5) Амблем ће бити накнадно доставен у електронској форми високе резолуције
(оквирне димензије 37 mm × 110 mm). Амблем се на одећу наноси методом термичког
лепљења. Изглед амблема:

6) Понуђач је у обавези да за све ставке за које подноси понуду достави по један узорак
који ће засебно упаковати и обавезно видно обележити бројем ставке на коју се односи
из техничке спецификације, а који ће након завршетка поступка јавне набавке бити
враћени понуђачу.
7) Наручилац ће на отварању понуда констатовати и унети у записник који су узорци
достављени а приликом стручне оцене понуда прегледати достављене узорке и
утврдити да ли одговарају спецификацији траженој техничком спецификацијом.
Уколико понуђач не достави узорке за сваку ставку из техничке спецификације његова
понуда ће се сматрати неодговарајућом.
Место и датум:
______________________

Потпис овлашћеног лица
МП
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке 1.1.5/2016 добра- ХТЗ
опрема, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац
пријаве, доказује достављањем следећих доказа:
Назив понуђача:
Број и датум понуде:
Бр.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1

Услов:
Да
је
понуђач
регистрованкод
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар.

2

Услов:
Да понуђач и његов
законски заступник није
осуђиван за неко од
кривичних дела као члан
организоване
криминалне групе, да
није
осуђиван
за
кривична дела против
привреде, кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања
или
давања
мита,
кривично дело преваре.

Доказ за правно лице које није уписано у
Регистар понуђача:
1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда.
Доказ за правно лицекоје није уписано у
Регистар понуђача:
1)
Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
2)
Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3)
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
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Доказ за предузетнике:
-Извод
из
казнене
евиденције
надлежне
Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ за физичка лица:
-Извод
из
казнене
евиденције
надлежне
Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре(захтев се
може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).

3

Услов:
Да је понуђач измирио
доспеле
порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са
прописима
Републике
Србије
или
стране
државе
када
има
седиште
на
њеној
територији.

4

Услов:
Да има важећу дозволу
за
обављање
одговарајуће делатности,
издате
од
стране
надлежног органа (члан
75. став 1. тачка 5).

Доказ за правно лице које није уписано у
Регистар понуђача, за предузетнике / физичка
лица:
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, или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације, не старија од два месеца
пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су
правна лица или предузетници.
Доказ:
важећа дозвола за обављање делатности издате
од надлежног органа, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
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5

6

7

-

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Да понуђач располаже Доказ за правно лице / предузетнике / физичка
довољним
техничким лица:
капацитетом
- копија саобраћајне дозволе или уговор о лизингу
или уговор о закупу.
1.
‐ да има у власништву
или закупу најмање 1
(једно)
возило
за
обављање посла који је
предмет јавне набавке.
Да понуђач располаже Доказ за правно лице / предузетнике / физичка
довољним кадровским лица:
капацитетом
- копије радних књижица и пријава;
2.
‐да има у радном односу
минимум 2 (два)
запослена лица (на
неодређено или одређено
време), на пословима који
су у непосредној вези са
предметом јавне набавке.
Да понуђач располаже
довољним финансијским
капацитетом:
3.
- Понуђач треба да је у
претходне три године
(2013, 2014 и 2015)
остварио
позитиван
биланс, односно да у
траженом обрачунском
периоду није пословао са
губитком.

Доказ за правно лице / предузетнике / физичка
лица:
- Извештај о бонитету НБС (или АПР) или
понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или
изводи из тих биланса, за претходне три обрачунске
године (2013, 2014 и 2015год.), или
Интернет адреса на којој се може видети
извештаји о бонитету: _____________________

Докази из тачака 2 и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
За доказ из тачке 3.посебни захтеви у погледу старости доказа и датума издавања
доказа: не постоје
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3),
а доказ из члана 75. став 1. тач. 3) Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно..
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет)
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 3) већ
уместо истих достављају фотокопију Решења о упису у регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке
(штампаним словима, на обрсацима који су саставни део конкурсне документације).
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт
телефон.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и
контакт телефон.
Понуду доставити непосредно или путем поштена адресу: Јавно предузеће
„Нуклеарни објекти Србије“, 11351 Београд- Винча, ул. Мике Петровића Аласа
12-14, зграда бр. 48, са назнаком:“ПОНУДА за ЈНОП бр. 1.1.5/2016 добра - ХТЗ
опрема, НЕ ОТВАРАТИ „
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
датума (дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда, то јест до:
07.11.2016. године до 10:00 часова.
Отварање понуда је 07.11.2016. године у 10:30 часова
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и уписати деловодни број и датум понуде
према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде као и деловодни број под којим је заведена код наручиоца.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом, и неотворена биће враћена понуђачу.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
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Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће (попуњена,
потписана и оверена Изјава о испуњености обавезних услова;
2) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана;
3) ако је понуђач у својој понуди затражио авансно плаћања;
4) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
(потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце)
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља
непосредно или путем поште на адресу: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти
Србије“, 11351 Београд- Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр. 48, са
назнаком: „ИЗМЕНА, ДОПУНА или ОПОЗИВ ( навести одговарајуће)ПОНУДЕ за
ЈНОП бр. 1.1.5/2016 добра - ХТЗ опрема, НЕ ОТВАРАТИ “
На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт
телефон.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди и контакт телефон.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу4.конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у
смислу члана 80.став 9. Закона о јавним набавкама.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1)до 6)
Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
- Рок плаћања м о р а б и т и у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“
број119/12), 45 дана од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра.
- Уколико поп н уђач п он уд и рок плаћања дужи или краћи од 45 дана понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2 Захтев у погледу рока испоруке добара,
Наручилац захтева да испорука добара буде сукцесивно у року од најдуже 30
(тридесет) дана од дана добијања писменог захтева.
9.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и остали повезани трошкови.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92.Закона.
За неуобичајено ниску цену понуде сматраће се она понуда понуђача која је за 50%
нижа од просечне вредности понуда других понуђача.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач мора да достави:
- Меницу као финансијску гаранција за озбиљност понуде понуђач доставља са
понудом (вредност менице је 10% од процењене вредности јавне набавке, уписана у
меничном овлашћењу). Меница се може поднети на наплату у року од 40 дана ода дана

отварања понуда уколико Понуђач не испуни услове због којих може доћи до наплате менице,
наведене у конкурсној документацији поменуте јавне набавке

-Меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла понуђач
доставља у року од 5 дана од дана захтева а пре доношења одлуке о додели
Уговора. Вредност менице је 10% од уговорене вредности јавне набавке (износ уписан
у меничном овлашћењу) и може се поднети на наплату најмање 10 (десет) дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла или десет дана дуже од дана истека
Уговора.
Менице које понуђач доставља морају бити бланко, соло, безусловне и плативе на први
позив и потписане од стране овлашћеног лица.
Менице морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије.
Меница морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исте морају бити достављена попуњена и оверена менична овлашћење –
писма. Уз менице морају бити достављене копија картона депонованих потписа који су
оверени од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничним овлашћењима –
писмима и који су оверени после дана објављивања позива за подношење понуда.
Рок важења менице као финансијског обезбеђење за озбиљност понуде је 40 дана од
дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату за озбиљност понуде уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
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Финансијска гаранција за добро извршење посла мора да важи најмање десет дана
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се
продужити.
Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла уколико: понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу са меничним овлашћењем за
озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:
поштом, на адресу наручиоца: Јавно предузеће „ Нуклеарни објекти Србије ” ул. Мике
Петровића Аласа 12-14, 11351 Београд – Винча
- путем факса, на број 011 34 08 717
- путем електронске поште, на адресу: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs и
zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs
- лично, уз писано овлашћење понуђача који је захтев поднео, искључиво преко
писарнице јавног предузећа.
Захтеви примљени у периоду од 08.00 часова до 14.30 часова биће евидентирани код
наручиоца истог дана. Захтеви примљени након 14.30 часова биће евидентирани код
наручиоца наредног радног дана.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20.Закона.
Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног
времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је најнижа
понуђена цена.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену вредност, као најповољнија биће
изабрана понуда оногг понуђача који има већи укупни пословни приход у току 2013.,
2014. и 2015. године што се може видети на сајту АПР-а
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља предајом у писарницу, или поштом - препорученом пошиљком са
повратницом, на адресу: Јавно предузеће „ Нуклеарни објекти Србије ”
ул. Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Београд – Винча, или електронском поштом на
адресу: office@nuklearniobjekti.rs
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда. Поднет захтев за заштиту права доводи до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 ( десет ) дана од дана објаве одлуке.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за
заштиту права на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац ће о поднетом захтеву за заштиту права обавестити све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије по члану 156. Закона о јавним набавкама уплати таксу у износу од:
1)
60.000 динара у поступку јавне набавке отворени поступак и
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
2)
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000 динара;
3)
250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4)
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5)
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
6)
0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене
понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
7)
0,1 % збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке,
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права (Напомена: препорука је да се у овом пољу
избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл);
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
сеподноси захтев за заштиту права (Напомена: податке обавезно уносити
наведеним редоследом);
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10),
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен Уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149.Закона
НАПОМЕНА: Наручилац напомиње понуђачима да су дужни да хитно и без одлагања
потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште
или телефакса на адресе, односно бројеве, које су назначили у својим понудама.
Уколико понуђач у року од 48 часова од часа доставе документа не потврди пријем
документа који му је наручилац доставио електронском поштом или факсом, сматраће
се да је документ достављен на дан у којем је истекао рок за потврду пријема.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Предмет јавне набавке
Број понуде
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Име особе за контакт
Телефон/факс
Е-маил
Овлашћено лице, које ће потписати Уговор
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
дана)
Понуђач је уписан у Регистар Понуђача

Добра - ХТЗ опрема ЈНОП 1.1.5/2016
Датум понуде

Општи подаци о понуђачу

Матични број
Порески идентификациони број
Регистарски број
Шифра делатности
Жиро рачун и назив банке
ДА

или

Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора
а Самостална понуда
Начин подношења понуде (заокружити):
б Заједничка понуда
в Понуда са подизвођачем
Рок плаћања:
45 дана од дана испоруке добара
Рок ииспоруке добара

Не дуже од 30 дана од дана писменог захтева

Гаранцијски рок (најмање 6 месеци )
Укупна вредност понуде без ПДВ-а ( динара )
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом ( динара
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НЕ

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач ________________________________________________[навести назив
понуђача]у поступку јавне набавке Добра - ХТЗ опрема бр. 1.1.5/2016, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ

М.П.

ПОНУЂАЧ
ПОТПИС

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У складуса чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем:

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________________________[навести назив
понуђача]у поступку јавне Добра - ХТЗ опрема бр. 1.1.5/2016, изјављује да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању
и условима рада и заштити животне средине.

ДАТУМ

М.П.

ПОНУЂАЧ
ПОТПИС

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

Ред.
бр.

Врста заштитне
опреме

Јед.
мере

Коли
чина

1

2

3

4

1.

Јакна тегет боје
(ППЗ)

ком

12

2.

Јакна црне боје
(ФТЗ)

ком

12

ком

12

ком

12

3.
4.

Радно одело тегет
боје (ППЗ)
Радно одело црне
боје (ФТЗ)

5.

Џемпер тегет боје
(ППЗ)

ком

12

6.

Џемпер црне боје
(ФТЗ)

ком

12

7.

Мајица поло дугих
рукава (ППЗ)

ком

24

8.

Мајица поло дугих
рукава (ФТЗ)

ком

24

ком

24

ком

24

9.

10.

Мајица поло
кратких рукава
(ППЗ)
Мајица поло
кратких рукава
(ФТЗ)

11.

Уложак за одело

ком

48

12.

Кабаница

ком

37

ком

1

ком

9

13.

14.

Радно одело
дводелно мушко
(медицина)
Радно одело
дводелно женско
(медицина)

Цена
/
јед.мере
без ПДВа
5
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Цена
/
јед. мере
са ПДВом
6

Укупна
вредност
без
ПДВ-а

Укупна
вредност са
ПДВ-ом

7(4х5)

8(4х6)

15.

Радни мантил бели
мушки

ком

20

16.

Радни мантил бели
женски

ком

26

17.

Радна јакна

ком

35

18.

Радни прслук

ком

35

19.

Радни комбинезон

ком

23

20.

Радни
полукомбинезон

ком

41

21.

Радна блуза

ком

26

22.

Активан веш - горњи
део

ком

26

23.

Активан веш доњи део

ком

26

24.

Зимска капа

ком

33

25.

Радне ципеле
плитке

пар

25

26.

Радне ципеле
дубоке

пар

20

пар

25

пар

24

27.

28.

Радне ципеле
плитке (ФТЗ и
ППЗ)
Радне ципеле
дубоке (ФТЗ и
ППЗ)
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29.

Лабораторијске
ципеле беле

пар

20

30.

Кломпе

пар

19

31.

Радне ципеле плитке
са заштитном капом

пар

15

32.

Радне ципеле дубоке
са заштитном капом

пар

15

33.

Лабораторијске
ципеле беле са
заштитном капом

пар

15

34.

Заштитно одело за
ватрогасце за прилаз
варти

ком

2

35.

Ватрогасни шлем са
визиром

ком

4

36.

Заштитне рукавице
за ватрогасце

пар

2

37.

Ватрогасне чизме

пар

4

38.

Мајица памучна
кратких рукава

ком

200

39.

Пешкир већи

ком

50

40.

Пешкир мањи

ком

150

41.

Чарапе

ком

200

ком

1500

ком

3

42.

43.

Заштитни
комбинезон
једнократни за
радиоактивне
честице
Заштитни
комбинезон
једнократни за
хемикалије
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44.

Заштитни мантил
једнократни

ком

300

45.

Заштитни назувци за
чизме

ком

4000

46.

Заштитни назувци за
ципеле

ком

500

47.

Навлака за обућу

пак

5

48.

Цедилo за маску за
цело лице против
аеросола

ком

100

49.

Цедилo за маску за
цело лице
комбиновано

ком

5

50.

Респиратор

ком

1500

51.

Хирушка маска

пак
1/50

4

52.

Рукавице домаћинке

пар

3000

53.

Рукавице
једнократне
(неталкиране)

пак

50

54.

Рукавице
једнократне
(талкиране)

55.

Рукавице памучне

пар

3000

56.

Рукавице хемијски
отпорне

пар

100

57.

Рукавице основне
радне

пар

200

58.

Електроизола-ционе
рукавице класе 0

пар

2

59.

Електроизола-ционе
рукавице класе 00

пар

2

1/100

1/100

пак
1/100

50
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60.

Чизме гумене

пар

30

61.

Заштитна капа

ком

10

62.

Канап за рад на
висини

ком

3

63.

Заштитне радне
наочаре

ком

15

64.

Зебра трака црножута

ком

15

65.

Пост ограда црножута

кпл

3

66.

Каиш за панталоне

ком

49

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

Упутство за попуњавање обrасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колону 5. уписати колико износи цена без ПДВ-а,
-у колону 6. уписати колико износи цена са ПДВ-ом,
-у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-ом
- у колону 8. уписати колико износи укупна вреност са ПДВ-ом
Напомене:
- Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи
понуђене цене садржани у обрасцу понуде

ДАТУМ

М.П.

ПОНУЂАЧ
ПОТПИС

Страна 45 од 56

10.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења.
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
без ПДВ-а

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ без ПДВ-а
Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно.

ДАТУМ

М.П.

ПОНУЂАЧ
ПОТПИС
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11.А) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1)

Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

2)

Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

3)

Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

4)

Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

НАПОМЕНЕ:
Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио “б”.
Образац копирати, уколико има више понуђача

М.П.
ПОТПИС
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11.Б) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1)

Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности
набавке који ће бити поверен
подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

2)

Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности
набавке који ће бити поверен
подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити
наведен у уговору.
НАПОМЕНЕ:
Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио “в”.
Образац копирати, уколико има више подизвођача.

М.П.
ПОТПИС
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12. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
Дужник:
Назив: ..........................................................................................
Седиште – адреса: ..................................................................
Матични број: ........................
ПИБ: ...............................
Текући рачун: .............................................. Код банке: ....................................
Издаје :
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Корисник (поверилац):
Назив: ЈП „Нуклеарни објекти Србије”
Седиште – адреса: 11351 Београд, Винча, Мике Петровића Аласа 12-14
Матични број: 20556820 ПИБ: 106217172
Текући рачун: 340-11005655-19 Код банке: ERSTE BANKA
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко меницу сер.бр. ............................. као
гаранцију за озбиљност понуде и овлашћујемо ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, као
Повериоца да предату бланко меницу може попунити до маскималног износа од .............. динара
(и словима .....................................................................................), а по јавној набавци број ЈНОП
1.1.5/2016
Издата бланко меница сер.бр. .................... може се поднети на наплату у року од 40 дана ода дана
отварања понуда уколико Понуђач не испуни услове због којих може доћи до наплате менице,
наведене у конкурсној документацији поменуте јавне набавке. Овлашћујемо ЈП „Нуклеарни
објекти Србије”као Повериоца, да може да изврши наплату бланко менице, безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату
на терет рачуна Дужника бр. ......................................... код банке .................................................. а у
корист текућег рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку да поднети налог за наплату заведе у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу
за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања рока важности овог овлашћења дође до: промена
овлашћених заступника правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника,
......................................................................
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Место и датум издавања Овлашћења:
Београд, ................................

ДУЖНИК
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
___________________________
Потпис овлашћеног лица

мп
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13.МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
Дужник:
Назив: ..........................................................................................
Седиште – адреса: ..................................................................
Матични број: ..................................... ПИБ: ...............................
Текући рачун: .............................................. Код банке: ....................................
Издаје :
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Корисник (поверилац):
Назив: ЈП „Нуклеарни објекти Србије”
Седиште – адреса: 11351 Београд, Винча, Мике Петровића Аласа 12-14
Матични број: 20556820 ПИБ: 106217172
Текући рачун: 340-11005655-19 Код банке: ERSTE BANKA
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко меницу сер.бр. ............................. као
гаранцију за добро извршење посла и овлашћујемо ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, као
Повериоца да предату бланко меницу може попунити до маскималног износа од .............. динара
(и словима .....................................................................................), а по јавној набавци број ЈНОП
1.1.5/2016
Издата бланко меница сер.бр. .................... може се поднети на наплату у року од 10 дана дуже
од дана окончања реализације Уговора, уколико Понуђач не испуни услове наведене у
конкурсној документацији поменуте јавне набавке. Овлашћујемо ЈП „Нуклеарни објекти
Србије” као Повериоца, да може да изврши наплату бланко менице, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет
рачуна Дужника бр. .............................................. код банке .................................................. а у
корист текућег рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку да поднети налог за наплату заведе у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу
за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања рока важности овог овлашћења дође до: промена
овлашћених заступника правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника,
......................................................................
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Место и датум издавања Овлашћења:
Београд, ................................

ДУЖНИК
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
___________________________
Потпис овлашћеног лица

мп
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14.ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ
ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у року од 5 (пет) дана од дана
добијања захтева, а пре доношења одлуке о додели уговора доставити Наручиоцу
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, на износ од 10% од уговорене
вредности јавне набавке.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта
се као доказ доставља извод из Регистра меница НБС.

У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
-------------------------------------------

м.п.

дана __________________

Потписати и оверети од стране овлашћеног лица понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити
сва овлашћена лица понуђача из заједничке понуде.
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15.МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРОДАЈИ
закључен____________ године између:
Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”, Мике Петровића Аласа бр.12-14,
11351 Винча, Београд, које заступа вршилац дужности директора Далибор Арбутина,
ПИБ 106217172, мат.број 20556820, бр.рачуна 340-11005655-19 код Ерсте банке(у даљем
тексту: Наручилац)
и
_________________________са седиштем у_______________,
кога заступа,ПИБ
__________,м.бр.__________бр.рачуна:______________________________ (у даљем
тексту: Испоручилац),
(у даљем тексту заједнички означене као уговорне стране)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), спровео поступак јавне набавке ХТЗ опреме
отворени поступак;
- да је Испоручилац доставио понуду бр._______од ________ године која се налази
у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; (попуњава понуђач)
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са Законом донео Одлуку о додели уговора
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка ХТЗ опреме по јавној набавци отворени
поступак бр. 1.1.5/2016.
Члан 2.
Цена добара дата је понудом која је саставни део овог уговора у укупном износу
од
_____________
(попуњава
понуђач)
динара
без
ПДВ-а,
односно
_______________(попуњава понуђач) динара са ПДВ-ом.
Цена обухвата и све остале повезане трошкове, фиксна је и Испоручилац нема право да
је повећава за време извршења овог Уговора.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу за време трајања овог Уговора
сукцесивно испоручује добра из члана 1. овог Уговора у роковима до 30 (тридесет) дана
од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца.
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Члан 4.
Место испоруке добара је магацин Наручиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати купопродајну цену из члана 2
овог Уговора у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоставе исправног рачуна за
испоручена добра.
Плаћање се врши на текући рачун Испоручиоца број
__________________________________________________________________________.
(попуњава понуђач)
Члан 6.
Испоручилац гарантује да добра која су предмет купопродаје немају никакве
недостатке, односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са
конкурсном документацијом.
Свако испоручено добро мора да има декларацију која садржи податке о произвођачу и
материјалу, упутство за одржавање, ознаку стандарда и ознаку величине.
Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара уговореном
квалитету или има скривене мане или je оштећена у транспорту или није у складу са
узорком, Испоручилац је у обавези да je замени у року од 3 дана од момента пријаве
Наручиоца.
Испоручилац је сагласан да изврши замену величине робе за одговарајућу величину у
року од 10 дана.
Испоручилац пружа гаранцију у трајању од ______ (попуњава понуђач) месеци на
испоручену робу , под условима уобичајене експлоатације.У случају поновљене
рекламације, Наручилац задржава право раскида овог Уговора и право на накнаду
настале штете.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Испоручилац предаје Наручиоцу у депозит као гаранцију за добро извршење
посла, безусловну неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије
______________________ (попуњава понуђач) са меничним овлашћењем на износ 10%
од вредности понуде и копију картона депонованих потписа који су оверени од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничним овлашћењима.
У случају да Испоручилац једнострано раскине овај Уговор, Наручилац има право
да реализује бланко соло меницу за добро извршење посла.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења
обавеза из овог уговора, а најдуже до годину дана.
Члан 9.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност суда у Београду.
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Члан 10.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава
свака уговорна страна.

Наручилац

Испоручилац
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САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ПОНУЂАЧ ПРЕДАЈЕ
Документација која се доставља у поступку јавне набавке отворени поступак
добара – ХТЗ опреме ЈНОП 1.1.5/2016, за потребе наручиоца Јавно предузеће
„Нуклеарни објекти Србије“ садржи:
Ред.бр

Доказивање испуњености услова:

Достављено
проверава
наручилац

1.

6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ДА - НЕ

2.

7.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ДА - НЕ

3.
4.

СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група
понуђача
8.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ДА - НЕ
ДА - НЕ

5.

9.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ДА - НЕ

6.

10.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ДА - НЕ

копија картона
депонованих потписа који су оверени од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничним овлашћењима

ДА - НЕ

14.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ
ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ДА - НЕ

15.

МОДЕЛ УГОВОРА

ДА - НЕ

12.
7.

8.
9.

МЕНИЦА, МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ и

( образац се не потписује нити оверава )
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Комисија која је сачинила КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку добара – ХТЗ опрема ЈНОП 1.1.5/2016. је у следећем саставу:
Састав

Име и презиме

Члан

Др Милутин Јевремовић дипл. официр

Заменик

Јадранка Ђуричић дипл. инж.

Члан

Зоран Цинцовић дипл. ецц.

Заменик

Зоран Богосављевић

Потпис

1.

2

Члан
3

Александра Батинић,
дипл. правник

Заменик

Славица Тотић, дипл. правник

Члан

Љиљана Милетић, дипл. екон.

4.
Заменик
Члан
5.
Заменик

Љиљана Милић,
рачуноводствени техничар.
Михаило Белић,
дипл. струк. Ецц.
Ивана Ђорђевић,
мастре инж. ел. и рач.

( образац се не потписује, нити оверава, нити се доставља наручиоцу )
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