РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Београд, Масарикова 5

404-02-3/2013-01

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
ИСПИТИВАЊЕ РАДИОАКТИВНОСТИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА
број 01/13 ЈНВВ

Београд, јул 2013. године

Tel: +381 (0)11-306-13-58

Fax: +381 (0)11-306-15-52

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1) Назив: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије
Адреса: 11000 Београд, Масарикова 5.
Интернет страница наручиоца: www.srbatom.gov.rs
(2) За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак.
(3) Предмет јавне набавке је набавка услуга – Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
(5) У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.
(6) У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска
лицитација.
(7) Контакт лице у предметном поступку је:
- за правна питања: Радмила Радојковић, телефон: 011/3061-358, e-mail:
radojkovic@srbatom.gov.rs
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НAБАВКЕ

Опис предмета набавке бр. 01/13 ЈНВВ су услуге – Систематско
испитивање радиоактивности у животној средини Републике Србије.
ознака из ОРН: 90721600-услуге заштите од зрачења

Процењена вредност јавне набавке је 6 339 000,00 динара (без ПДВ-а)
Предмет јавне набавке обликован је по 6 партија и то:

Цене по партијама
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Укупно
укупно са ПДВ

889.200,00
863.200,00
578.800,00
3.201.400,00
325.000,00
481.400,00
6.339.000,00
7.606.800,00

дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин

ПАРТИЈА 1:
Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање садржаја радионуклида у
ваздуху, чврстим и течним падавинама
и ознака из ОРН: : 90721600-услуге заштите од зрачења
ПАРТИЈА 2:
Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и речном
седименту
и ознака из ОРН: 90721600-услуге заштите од зрачења

ПАРТИЈА 3:
Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће
и ознака из ОРН: 90721600-услуге заштите од зрачења
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ПАРТИЈА 4:
Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним намирницама и сточној
храни
и ознака из ОРН: 90721600-услуге заштите од зрачења

ПАРТИЈА 5:
Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног порекла у
боравишним просторима и радној средини
и ознака из ОРН: 90721600-услуге заштите од зрачења

ПАРТИЈА 6:
Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на локацијама на
којима је дејствовано осиромашеним уранијумом
и ознака из ОРН: 90721600-услуге заштите од зрачења
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3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.

Систематско испитивање садржаја радионуклида у животној средини Републике
Србије спроводи се према “Правилнику о утврђивању Програма систематског
испитивања садржаја радионуклида у животној средини”, Службени гласник
РС, бр. 100/10.
Програм испитивања обухвата:
I

СИСТЕМАТСКО ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА РАДИОНУКЛИДА
У РЕДОВНИМ УСЛОВИМА

ИСПИТИВАЊЕ
У
ВАНРЕДНИМ
II СИСТЕМАТСКО
СИТУАЦИЈАМА И У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА АКЦИДЕНТ

1. Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање садржаја
радионуклида у ваздуху, чврстим и течним падавинама
- Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху
Места мерења:
Београд, Винча, Кладово, Прахово, Голубац, Палић, Нови Сад, Сремска
Митровица, Обреновац, Ужице, Краљево, Крагујевац, Зајечар, Ниш, Лазаревац
и Пирот.
Врста, начин и период мерења:
ТЛ дозиметрима, постављеним на висини од 1m изнад некултивисане травнате
површине са периодом замене и очитавања једном за период 1. септембар 2013.
године до 31. децембар 2013. године.
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми.
.
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- Испитивање садржаја радионуклида у ваздуху
Места мерења:
Београд, Винча, Суботица, Ниш, Златибор, Зајечар и Врање.
Врста узорака и начин сакупљања:
Сакупљање узорака непрекидно у току 24 h, сваког дана, просисавањем најмање
300m3 ваздуха, кроз филтер-папир познате ефикасности, на висини од 1 m изнад
некултивисане травнате површине.

Метода испитивања:
Гамаспектрометријско испитивање збирних месечних узорака најдоцније у
првој половини наредног месеца за претходни месец.
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми.

- Испитивање садржаја радионуклида у чврстим и течним падавинама
Места мерења:
Београд, Винча, Суботица, Нови Сад, Ниш, Зајечар, Крагујевац, Златибор и
Врање.
Врста узорака и начин сакупљања:
Сакупљање узорака чврстих и течних падавина непрекидно у току 24h на
висини од 1m изнад тла.
Метода испитивања:
Гамаспектрометријско испитивање збирних месечних узорака падавина.
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај достављa се Наручиоцу у папирној и електронској форми.
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2. Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и речном
седименту
Врста узорака и начин сакупљања:
Свакодневно сакупљање узорака река у:
1. Дунаву код Бездана, Земуна, Винче и Прахова;
2. Сави код Сремске Митровице и Београда;
3. Нишави код Пирота;
4. Тиси код Кањиже;
5. Тимоку код Књажевца;
6. Дрини код Лознице.

Једном у периоду 1. септембар 2013. године до 31. децембар 2013. године
узимање узорака речног седимента дубине 0 до 10 cm од дна у:
1. Дунаву код Бездана, Земуна, Винче и Прахова;
2. Сави код Сремске Митровице и Београда;
3. Нишави код Пирота;
4. Тиси код Кањиже;
5. Тимоку код Књажевца;
6. Дрини код Лознице.
Метода испитивања:
Гамаспектрометријско испитивање узорака вода и суспендованих материја у
збирним месечним узорцима наведеним под 1. и 2.
Гамаспектрометријско испитивање узорака вода и суспендованих материја у
збирним тромесечним узорцима (један збирни узорак сакупљен током периода
1. септембар до 30. септембар 2013. године и један збирни узорак сакупљен
током периода 1. октобар до 31. децембар 2013. године) наведеним под 3. до 6.
Гамаспектрометријско испитивање узорака речног седимента.
Одређивање садржаја 3H и 90Sr у збирним месечним узорцима воде узетим из
Дунава (код Бездана) и Саве (код Сремске Митровице).
Одређивање садржаја 3H и 90Sr у узорцима седимента узетим из Дунава (код
Бездана) и Саве (код Сремске Митровице).
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми.
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3. Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће
Места мерења: Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Краљево, Чачак, Лесковац.
Врста узорака и начин сакупљања:
Свакодневно сакупљање узорака.
Метода испитивања:
Одређивање укупне алфа и укупне бета активности у збирним месечним
узорцима.
Гамаспектрометријско испитивање у збирним месечним узорцима.
Одређивање садржаја 3H и 90Sr у збирним тромесечним узорцима воде за пиће
из Београда и Новог Сада (један збирни узорак сакупљен током периода 1.
септембар до 30. септембар 2013. године и један збирни узорак сакупљен током
периода 1. октобар до 31. децембар 2013. године).
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми.

4. Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним намирницама и
сточној храни
4а Испитивање садржаја радионуклида у млеку
Места мерења: Београд, Суботица, Нови Сад, Ниш, Ужице (Златибор), Зајечар и
Врање.
Врста узорака и начин сакупљања:
Свакодневно сакупљање узорака из откупне мреже млекара.
Метода испитивања:
Гамаспектрометријско испитивање збирних месечних узорака млека.
Одређивање садржаја 90Sr у збирним месечним узорцима.
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми.

4б. Испитивање садржаја радионуклида у животним намирницама и
сточној храни
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Места мерења: Београд, Суботица, Нови Сад, Ниш, Зајечар и Ужице (Златибор)
и Врање.
Врста узорака и начин сакупљања:
Узорци млечних производа, једном у периоду 1. септембар 2013. године до 31.
децембар 2013. године;
Узорци меса, једном у периоду 1. септембар 2013. године до 31. децембар 2013.
године;
Узорци производа од житарица, једном у периоду 1. септембар 2013. године до
31. децембар 2013. године;
Узорци поврћа, према дозревању, једном у периоду 1. септембар 2013. године
до 31. децембар 2013. године
Узорци воћа, према дозревању, једном у периоду 1. септембар 2013. године до
31. децембар 2013. године;
Узорци сточне хране, једном у периоду 1. септембар 2013. године до 31.
децембар 2013. године
Узорци композитних мешаних узорака дечје хране из друштвене исхране, два
пута у периоду 1. септембар 2013. године до 31. децембар 2013. године у
Београду, Нишу и Новом Саду
Метода испитивања:
Гамаспектрометријско испитивање сваког појединачног узорка хране
Одређивање садржаја 90Sr у сваком појединачном узорку хране.
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми.

5. Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног порекла у
боравишним просторијама и радној средини
Места мерења: Београд, Суботица, Нови Сад, Ниш, Ужице, Зајечар и Врање
Врста узорака и начин сакупљања:
Једном годишње у постојећим и новоизграђеним објектима
Метода испитивања:
Алфа траг детекција, алфа спектрометрија, апсорпција на активном угљу или
друге стандардне методе.
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми.
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6. Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на локацијама
на којима је дејствовано осиромашеним уранијумом
Места мерења: Боровац, Братоселце, Рељан, Пљачковица
Врста узорака и начин сакупљања:
Узорци земљишта, једном у периоду 1. септембар 2013. године до 31. децембар
2013. године;
Узорци биљних култура, једном у периоду 1. септембар 2013. године до 31.
децембар 2013. године;
Узорци воде за пиће, једном у периоду 1. септембар 2013. године до 31.
децембар 2013. године
Методе испитивања:
Гамаспектрометријско испитивање узорака земљишта, биљних култура и воде
за пиће.
Одређивање укупне алфа и укупне бета активности у узорцима воде за пиће.
Извештај:
Коначни извештај се доставља најкасније до 31. марта 2014. године, а у случају
акцидента или на захтев Агенције извештај се доставља одмах.
Коначни извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми.
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Преглед броја узорака и врста испитивања садржаја радионуклида у
узорцима из животне средине

Број
мерних
места

Број
испитивања зa
период од 1.
септембра
2013. до 31.
децембра
2013. године
по
мерном
месту

Број
испитиваних
узорака
по
мерном месту

Укупан број
испитивања за
период од 1.
септембра
2013. до 31.
децембра
2013. године

16

1

1

16

7

4

1

28

9

4

1

36

6

4

1

4

2

1

Испитивање садржаја 90Sr и 3H

2

4

1

8

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

10

1

1

10

Испитивање садржаја 90Sr

2

1

1

2

7

4

1

28

7

4

1

28

Испитивање садржаја 90Sr и 3H

2

2

1

4

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

4

1

28

Испитивање садржаја 90Sr

7

4

1

28

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

1

1

7

Врста узорка

Врста испитивања

Ниво спољашњег
зрачења

Амбијентални еквивалент дозе гама
зрачења
Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида
Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

Ваздух
Чврсте и
падавине

течне

Површинске воде

Речни седимент

Вода за пиће

Живо
тне
нами
рнице

Млеко
Млечни
производи

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

Одређивање укупне алфа и бета
активности
Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

32
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Испитивање садржаја 90Sr

7

1

1

7

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

1

1

7

Испитивање садржаја 90Sr

7

1

1

7

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

1

1

7

Испитивање садржаја 90Sr

7

1

1

7

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

1

3

21

Испитивање садржаја 90Sr

7

1

3

21

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

1

2

14

Испитивање садржаја 90Sr

7

1

2

14

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

3

2

1

6

Испитивање садржаја 90Sr

3

2

1

6

Свежа
кабаста
храна

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

1

1

7

Сува
кабаста
храна

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

1

1

7

Крмна
смеша

Гамаспектрометријско одређивање
садржаја радионуклида

7

1

1

7

Месо

Житарице

Поврће

Воће

Дечји
оброк

Сточ
на
храна
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Преглед броја узорака и врста испитивања садржаја радионуклида у узорцима
из животне средине на локацијама на којима је дејствовано осиромашеним
уранијумом

Број
мерних
места

Учесталост
испитивања за
период од 1.
септембра 2013.
до 31. децембра
2013. године по
мерном месту

Број
испитиваних
узорака
по
мерном месту

Укупан
број
испитивања за
период од 1.
септембра 2013.
до 31. децембра
2013. године

Врста
узорака

Врста испитивања

Земљиште

Гамаспектрометријско
одређивање
садржаја
радионуклида

4

1

5

20

Одређивање укупне алфа и
укупне бета активности

4

1

2

8

Гамаспектрометријско
одређивање
садржаја
радионуклида

4

1

2

8

Гамаспектрометријско
одређивање
садржаја
радионуклида

4

1

3

12

Воде
пиће

Биљне
културе

за
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Преглед локација за испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу
природног порекла у боравишним просторима и радној средини

Мерно место

Врста објекта

Стамбени објекат
Београд

Суботица

Нови Сад

Ниш

Ужице

Зајечар

Врање

Учесталост
испитивања за
период од 1.
септембра 2013.
до
31.
децембра 2013.
године
по
мерном месту
1

Број
објеката

Укупан број
испитивања
за период од
1. септембра
2013. до 31.
децембра
2013. године

15

15

Обданиште

1

3

3

Школа

1

3

3

Стамбени објекат

1

5

5

Обданиште

1

2

2

Школа

1

1

1

Стамбени објекат

1

5

5

Обданиште

1

2

2

Школа

1

1

1

Стамбени објекат

1

5

5

Обданиште

1

2

2

Школа

1

1

1

Стамбени објекат

1

5

5

Обданиште

1

2

2

Школа

1

1

1

Стамбени објекат

1

5

5

Обданиште

1

2

2

Школа

1

1

1

Стамбени објекат

1

5

5

Обданиште

1

2

2

Школа

1

1

1
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4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне
набавке као и докази којима се доказује њихова испуњеност:
Ред.
Број
1

4.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2

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

3

да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда

4

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

5

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Ред.
број

4.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

пословни капацитет

2

технички капацитет
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4.2.Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би
могао да учествује у поступку јавне набавке као и докази којима се доказује њихова
испуњеност:
Ред.
број
1

4.2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2

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

3

да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4

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

5

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Ред.
број

4.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

пословни капацитет

2

технички капацитет

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН – услови и докази под редним бројем
1., 2., 3. и 4. дела 5.2. Конкурсне документације, а доказ о испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН -важећа дозвола за обављање одговарајуће
делатности ,за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН -важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
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4.3.Услови које СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са чланом
81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке као и докази којима се
доказује њихова испуњеност:
Ред.
број
1

4.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2

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

3

да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4

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

5

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Ред.
број

4.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

пословни капацитет

2

технички капацитет

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН –услови и докази под редним бројем 1., 2., 3. и
4. дела 5.3. Конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН -важећа дозвола за обављање
одговарајуће делатности, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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4.4. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН

Ред.
број
1

4.3.1.ДОКАЗИ
О ИПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
извод из регистра надлежног органа
ПРАВНО ЛИЦЕ:
−

извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра
надлежног Привредног суда

орган надлежан за издавање:
− Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
− Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други
орган)

2

потврда надлежног суда
* не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
− извод из казнене евиденције:
1) правно лице - уверење надлежног суда
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе
да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
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орган надлежан за издавање:
ПРАВНO ЛИЦE:
− надлежан суд: првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица
− првостепени суд:
1) кривична дела против привреде,против животне средине,примања или
давања мита, кривично дело преваре:
− Основни суд – КД за која је као главна казна превиђена новчана казна
или казна затвора ≤10 година
− Виши суд – КД за која је ка главна казна предвиђена казна затвора
>10 година
2) КД организованог криминала
− Виши суд

3

потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних
субјеката
*- не могу бити старије од 2 месеца пре отварања понуда
- морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности
или
потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
орган надлежан за издавање:
− Привредни суд према седишту правног лица
− Прекршајни
суд
према
седишту
правног
лица
предузетника/физичког лица
или
− Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике

4

односно

потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације
*- не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда
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ПРАВНО ЛИЦЕ:
− уверење 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

орган надлежан за издавање:
- Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални
центар - ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту
седишта пореског обвезника правног лица.

5

важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа
ПРАВНО ЛИЦЕ:
- Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења, и
то: поједина испитивања у оквиру мониторинга
орган надлежан за издавање:
- Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

Ред.
број
1

4.3.2.ДОКАЗИ О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
пословни капацитет
− списак најважнијих пружених услуга из области систематског испитивања
радиоактивности у животној средини за период који није дужи од 5 година,
са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца
− стручне референце које прате списак најважнијих пружених услуга
орган надлежан за издавање:
− Понуђач

2

технички капацитет
- списак и опис опреме за сакупљање и припрему узорака за партију за коју
Понуђач подноси понуду
орган надлежан за издавање
- Понуђач
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 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 пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи
доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци 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.
2)прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на
начин прописан чланом 77. став 5. Закона: с обзиром да се не ради о
спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке
добара, додатне услуге или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робим
берзамац, Наручилац није у обавези да прецизно наведе доказе у случају
доказивања испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН.
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5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора да буде састављена на српском језику.
2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на
који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања
образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају
бити њихов саставни део:
2а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се
непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора
бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
2б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно
података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што
понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне
документације. Све обрасце оверaва и потписује лице овлашћено за заступање.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца
и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом
понуђача.
3) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну
или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета,
уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија:
Ова набавка je обликована по партијама и то:
ПАРТИЈА 1:
Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање садржаја радионуклида у
ваздуху, чврстим и течним падавинама
ПАРТИЈА 2:
Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и речном
седименту
ПАРТИЈА 3:
Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће
ПАРТИЈА 4:
Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним намирницама и сточној
храни
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ПАРТИЈА 5:
Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног порекла у
боравишним просторима и радној средини
ПАРТИЈА 6:
Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на локацијама на
којима је дејствовано осиромашеним уранијумом
Понуђач може да поднесе понуду за једну партију или за више партија.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређену партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуда за сваку партију подноси се посебно, са јасним назнакама на коју
партију се понуда односи. На коверти у којој се подноси понуда обавезно
назначити «Понуда за ЈН ОП 01/13 – (Назив партије и број) и приложити
тражену документацију.
4) обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је
подношење такве понуде дозвољено:
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве
понуде није дозвољена.
5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:
Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове
своју понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено
обавештење о измени или повлачењу понуде. Ниједна понуда не може бити
мењана нити повучена у периоду између истека рока за подношење понуде и
истека рока важења понуде.
6) обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда:
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.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из
претходног става ове подтачке( став 4. члана 87. ЗЈН).
7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила
поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе
директно подизвођачу:
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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.
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Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача
којем је поверио извршење тог дела набавке.
Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни и додатне услове одређене
конкурнсом докумнетацијом за понуђача и доказује их на исти начин као и
понуђач.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке:
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока,
као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост
понуде:
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9.1) Начин плаћања:вирмански, на рачун понуђача.
9.2) Услови плаћања: Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од
дана пријема рачуна за извршене услуге, оверених привремених ситуација,
односно окончане ситуације.
10) валуту и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
10.1) Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у
динарима.
10.2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде.
Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену ______________, као и
укупну цену за ____________________, на начин назначен у Обрасцу понуде.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
11) податке 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 у случају јавних набавки код
којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику:
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на
страном језику, у смислу става 4. члана 57. ЗЈН.
12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:
12.1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих
уговорних обавеза :
а) средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе ( предаје се у моменту
закључења уговора)
− бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном и
ОП обрасцем, која се предаје у моменту закључења уговора, као гаранција за
извршење уговорне обавезе.
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице,
овереног од своје пословне банке.
12.2) Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, неопозива,без протеста и платива на
први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од
рокова које је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих
података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца),
предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке.
12.3) Начин подношења: у моменту закључења уговора.
12.4) Рок трајања: 01.април 2014. године
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13) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену
да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен
чланом 20. Закона:
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев се шаље на адресу Наручиоца - Агенција за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5, Београд, са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације - јавна набавка услуга – Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије, ОП број 01/13
ЈНВВ
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана
пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:
− писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,
− средство комуникације широко доступно, тако да не ограничава могућност
учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке,
− на начин да се поштују рокови предвиђени ЗЈН и да се у том циљу, када је то
могуће, користе електронска средства,
− да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима,
података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у
складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива,
− да користе производе информационих технологија у општој употреби,
− ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
14) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену
којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из
природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза
уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15%
од понуђене цене:
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења
уговорних обавеза.
Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза – бланко соло меница , регистрована у Регистру меница НБС, са
меничним овлашћењем и депо картоном,у вредности од 15% од понуђене цене
без пдв, са роком трајања колики је и рок за испуњење обавезе понуђача.
Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора.
16) врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на
основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно
изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат
критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања
понуда:
16.1) врста критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена

17) елементе 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:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,
наручилац ће предност дати понуђачу са јачим пословним капацитетом.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и
истим пословним капацитетом, наручилац ће предност дати понуђачу са јачим
техничким капацитетом.

18) обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права
понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом
подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом:

18.1) начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права.
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН:
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је
понуђачи приме у најкраћем могућем року.
Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом,
наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се
одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када
је пријем одбијен.
Одредбе члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН сходно се примењују на одлуку о обустави
поступка.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
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 захтева из става 3.
члана 149. ЗЈН, 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
18.2) број рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења
захтева дужан да уплати таксу одређену Законом:
Број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе: 840-742221843-57 број
модела 97 позив на број 50-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да наведени број рачуна Буџета
Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000 динара ако се захтев за
заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне
набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара;
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19) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно
у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити
закључен уговор о јавној набавци:
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о
додели уговора и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту
права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права
закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан
да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.
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ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ:
Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије
Масарикова 5
11000 Београд

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије

ЈН ОП БРОЈ 01/13

НЕ ОТВАРАТИ !
Понуда за партију бр.
Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
ПАРТИЈА 1: Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање садржаја
радионуклида у ваздуху, чврстим и течним падавинама

на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.srbatom.gov.rs дана
25.07.2013.године и Порталу Службених гласила Републике Србије и базе
прописа.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:

Претежна делатност:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/Лице за контакт:
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Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни(уколико
се не достављају уз понуду):
ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

www.
www.
www.

-самостално
-као
заједничу
понуђача:

понуду

групе

*навести назив и седиште свих учесника у зајендичкој понуду
-као понуду са подизвођачем:
Назив и седеиште:

Проценат укупне
вредности набавке која ће
се поверити поизвођачу:
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Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

*прилог
- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
- Образац општи подаци о подизвођачу
(попуњава понуђач само уколико се подноси заједничка понуда или понуда са
подизвођачем)

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
*не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И
ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА

ОСТАЛИ

ПОДАЦИ

РЕЛЕВАНТНИ

Предмет:

Укупна цена без пдв:
Пдв:
Укупна цена са пдв:
Подаци који су одређени
елеменит критеријума
Гарантни рокови

као

Начин и услови плаћања
Рок испоруке

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ЗА

6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
ПАРТИЈА 2: Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и
речном седименту

на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.srbatom.gov.rs дана
25.07.2013.године и Порталу Службених гласила Републике Србије и базе
прописа.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:

Претежна делатност:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/Лице за контакт:
Деловодни број понуде:
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Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни(уколико
се не достављају уз понуду):
ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

www.
www.
www.

-самостално
-као
заједничу
понуђача:

понуду

групе

*навести назив и седиште свих учесника у зајендичкој понуду
-као понуду са подизвођачем:
Назив и седеиште:

Проценат укупне
вредности набавке која ће
се поверити поизвођачу:

*прилог
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Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
- Образац општи подаци о подизвођачу
(попуњава понуђач само уколико се подноси заједничка понуда или понуда са
подизвођачем)

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
*не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И
ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА

ОСТАЛИ

ПОДАЦИ

РЕЛЕВАНТНИ

Предмет:

Укупна цена без пдв:
Пдв:
Укупна цена са пдв:
Подаци који су одређени
елеменит критеријума
Гарантни рокови

као

Начин и услови плаћања
Рок испоруке

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ЗА

6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
ПАРТИЈА 3: Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.srbatom.gov.rs. дана
25.07.2013.године и Порталу Службених гласила Републике Србије и базе
прописа.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:

Претежна делатност:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/Лице за контакт:
Деловодни број понуде:
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Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни(уколико
се не достављају уз понуду):
ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

www.
www.
www.

-самостално
-као
заједничу
понуђача:

понуду

групе

*навести назив и седиште свих учесника у зајендичкој понуду
-као понуду са подизвођачем:
Назив и седеиште:

Проценат укупне
вредности набавке која ће
се поверити поизвођачу:

Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

*прилог
- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
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- Образац општи подаци о подизвођачу
(попуњава понуђач само уколико се подноси заједничка понуда или понуда са
подизвођачем)

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
*не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И
ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА

ОСТАЛИ

ПОДАЦИ

РЕЛЕВАНТНИ

Предмет:

Укупна цена без пдв:
Пдв:
Укупна цена са пдв:
Подаци који су одређени
елеменит критеријума
Гарантни рокови

као

Начин и услови плаћања
Рок испоруке

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ЗА

6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
ПАРТИЈА 4: Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним
намирницама и сточној храни

на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.srbatom.gov.rs
дана
25.07.2013.године и Порталу Службених гласила Републике Србије и базе
прописа.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:

Претежна делатност:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/Лице за контакт:
Деловодни број понуде:
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Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни(уколико
се не достављају уз понуду):
ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

www.
www.
www.

-самостално
-као
заједничу
понуђача:

понуду

групе

*навести назив и седиште свих учесника у зајендичкој понуду
-као понуду са подизвођачем:
Назив и седеиште:

Проценат укупне
вредности набавке која ће
се поверити поизвођачу:

*прилог
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Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
- Образац општи подаци о подизвођачу
(попуњава понуђач само уколико се подноси заједничка понуда или понуда са
подизвођачем)

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
*не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И
ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА

ОСТАЛИ

ПОДАЦИ

РЕЛЕВАНТНИ

Предмет:

Укупна цена без пдв:
Пдв:
Укупна цена са пдв:
Подаци који су одређени
елеменит критеријума
Гарантни рокови

као

Начин и услови плаћања
Рок испоруке

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ЗА

6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
ПАРТИЈА 5: Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног
порекла у боравишним просторима и радној средини

на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.srbatom.gov.rs дана
25.07.2013. године и Порталу Службених гласила Републике Србије и базе
прописа.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:

Претежна делатност:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/Лице за контакт:
Деловодни број понуде:
Страна 43 од 112

Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни(уколико
се не достављају уз понуду):
ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

www.
www.
www.

-самостално
-као
заједничу
понуђача:

понуду

групе

*навести назив и седиште свих учесника у зајендичкој понуду
-као понуду са подизвођачем:
Назив и седеиште:

Проценат укупне
вредности набавке која ће
се поверити поизвођачу:

*прилог
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Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
- Образац општи подаци о подизвођачу
(попуњава понуђач само уколико се подноси заједничка понуда или понуда са
подизвођачем)

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
*не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И
ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА

ОСТАЛИ

ПОДАЦИ

РЕЛЕВАНТНИ

Предмет:

Укупна цена без пдв:
Пдв:
Укупна цена са пдв:
Подаци који су одређени
елеменит критеријума
Гарантни рокови

као

Начин и услови плаћања
Рок испоруке

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ЗА

6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
ПАРТИЈА 6: Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на
локацијама на којима је дејствовано осиромашеним уранијумом

на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.srbatom.gov.rs
дана
25.07.2013.године и Порталу Службених гласила Републике Србије и базе
прописа.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:

Претежна делатност:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/Лице за контакт:
Деловодни број понуде:
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Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни(уколико
се не достављају уз понуду):
ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

www.
www.
www.

-самостално
-као
заједничу
понуђача:

понуду

групе

*навести назив и седиште свих учесника у зајендичкој понуду
-као понуду са подизвођачем:
Назив и седеиште:

Проценат укупне
вредности набавке која ће
се поверити поизвођачу:

*прилог
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Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
- Образац општи подаци о подизвођачу
(попуњава понуђач само уколико се подноси заједничка понуда или понуда са
подизвођачем)

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
*не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И
ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА

ОСТАЛИ

ПОДАЦИ

РЕЛЕВАНТНИ

Предмет:

Укупна цена без пдв:
Пдв:
Укупна цена са пдв:
Подаци који су одређени
елеменит критеријума
Гарантни рокови

као

Начин и услови плаћања
Рок испоруке

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ЗА

7) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
ПАРТИЈА 1: Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање садржаја
радионуклида у ваздуху, чврстим и течним падавинама

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку _________________________________________ ЈН ОП 01/13, објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.srbatom.gov.rs дана 25. 07.
2013.године, и Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
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број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду.
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача се не попуњавају и не достављају.
Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава понуђач
–водећи понуђач ( лице са ОП обрасца водећег понуђача).
Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац се може умножити.
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7) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
ПАРТИЈА 2: Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и
речном седименту
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
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Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:

М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду.
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача се не попуњавају и не достављају.
Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава понуђач
–водећи понуђач ( лице са ОП обрасца водећег понуђача).
Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац се може умножити.
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7) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
ПАРТИЈА 3: Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
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Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду.
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача се не попуњавају и не достављају.
Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава понуђач
–водећи понуђач ( лице са ОП обрасца водећег понуђача).
Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац се може умножити.
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7) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
ПАРТИЈА 4: Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним
намирницама и сточној храни
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа,
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
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Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду.
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача се не попуњавају и не достављају.
Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава понуђач
–водећи понуђач ( лице са ОП обрасца водећег понуђача).
Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац се може умножити.
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7) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
ПАРТИЈА 5: Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног
порекла у боравишним просторима и радној средини

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
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број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду.
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача се не попуњавају и не достављају.
Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава понуђач
–водећи понуђач ( лице са ОП обрасца водећег понуђача).
Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац се може умножити.
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7) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
ПАРТИЈА 6: Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на
локацијама на којима је дејствовано осиромашеним уранијумом

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
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број рачуна:
Имена
и
одговараујће
професионалне
квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду.
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача се не попуњавају и не достављају.
Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава понуђач
–водећи понуђач ( лице са ОП обрасца водећег понуђача).
Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац се може умножити.

Страна 60 од 112

8) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
ПАРТИЈА 1: Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање садржаја
радионуклида у ваздуху, чврстим и течним падавинама

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
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Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем.
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се
не попуњава и не доставља.
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава понуђач (лице са ОП
обрасца).
Уколико има више подизвођача Образац се може умножити.
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8) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
ПАРТИЈА 2: Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и
речном седименту

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
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број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем.
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се
не попуњава и не доставља.
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава понуђач (лице са ОП
обрасца).
Уколико има више подизвођача Образац се може умножити.
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8) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
ПАРТИЈА 3: Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
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Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем.
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се
не попуњава и не доставља.
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава понуђач (лице са ОП
обрасца).
Уколико има више подизвођача Образац се може умножити.
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8) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
ПАРТИЈА 4: Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним
намирницама и сточној храни

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
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број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем.
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се
не попуњава и не доставља.
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава понуђач (лице са ОП
обрасца).
Уколико има више подизвођача Образац се може умножити.
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8) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
ПАРТИЈА 5: Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног
порекла у боравишним просторима и радној средини

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
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број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем.
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се
не попуњава и не доставља.
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава понуђач (лице са ОП
обрасца).
Уколико има више подизвођача Образац се може умножити.
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8) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
ПАРТИЈА 6: Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на
локацијама на којима је дејствовано осиромашеним уранијумом

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку Систематско
испитивање радиоактивности у животној средине Србије ЈН ОП 01/13,
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.srbatom.gov.rs дана 25.07.2013.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

2.
Пуно пословно име:
Правни облик:
Седиште :
Адреса седишта:
Назив – скраћено пословно име:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
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број рачуна:
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем.
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се
не попуњава и не доставља.
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава понуђач (лице са ОП
обрасца).
Уколико има више подизвођача Образац се може умножити.
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9) МОДЕЛ УГОВОРА

Партија бр. 1: Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање
садржаја радионуклида у ваздуху, чврстим и течним падавинама

УГОВОР
о јавној набавци услуга Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
редни број ЈН ОП 01/13
Уговорне стране:

Република Србија, Агенција за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд,
Масарикова 5, коју заступа в.д. директора Слађан Велинов,
dipl. ecc, (у даљем тексту: Наручилац)
и
___________ _________ из ________, ул. _____ , кога заступа
директор __________ (у даљем текусту: Пружалац услуга)

подаци о наручиоцу:

подаци о пружаоцу услуга:

ПИБ: 106436412
Матични бр. 17786920
Број рачуна: 840-1151621-17
Телефон: 011/3061358
Факс: 011/3061552
Е-mail : info@srbatom.gov.rs
Интернет страна: www.srbatom.gov.rs

ПИБ:
Матични бр.
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
Е-mail:
Интернет страна:

Основ уговора:
Број јавне набавке:
Датум објављивања јавне набавке на
Порталу јавних набавки и интернет
Страници наручиоца и Порталу
Службених гласила РС и базе прописа:
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача број ______ од ________ 2013. године.
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Члан 1.
Предмет овог Уговора je Испитивање нивоа спољашњег зрачења и
испитивање садржаја радионуклида у ваздуху, чврстим и течним
падавинама.
Врста, количина и цена услуге утврђене су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и
Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, у спроведеном
отвореном поступку и прихваћеној понуди _______ број: _________ од
_________ 2013. године (у даљем тексту: Понуда)
Понуда број ________, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни
део овог уговора.

Члан 2.
Наручилац се обавезује да за услугу из члана 1. овог Уговора, исплати
Пружаоцу услуга новчани износ од укупно ___________ динара (словима:
__________________) без ПДВ-а, односно ______________ динара
(словима:___________) са обрачунатим ПДВ-ом, а на основу издатог и
достављеног рачуна, у року од 15 дана од дана прихватања извештаја.
Пружалац услуга издаје рачун на основу коначног извештаја о извршеним
испитивањима.

Члан 3.
Пружалац услуга се обавезује да коначни извештај достави Наручиоцу
најкасније до 31. марта 2014.године.
Извештаји о мерењима у случају ванредних догађаја достављају се одмах.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Наручиоцу у писаној и
електронској форми.

Члан 4.
Наручилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема коначног извештаја из
члана 3. став 1. овог уговора, оцени квалитет пружених услуга и израђеног
Извештаја и провери његову усаглашеност са пројектним задатком и понудом
број ____ од ______године.
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У случају постојања примедби на коначни извештај и пружене услуге, о томе се
писаним путем обавештава Пружалац услуга и даје му се рок од 15 дана да
поступи по примедбама и отклони уочене недостатке. Уколико Пружалац
услуга не поступи на тражени начин и не отклони недостатке, уговор се раскида
и престају његова дејства, уз обавезу Пружаоца услуга да Наручиоцу надокнади
штету која је услед тога наступила.

Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује, да Наручиоцу достави у року од 15 дана, од дана
достављања коначног извештаја, финансијски извештај са спецификацијом
трошкова из кога се може прецизно утврдити да ли се уговорена средства
наменски троше. Уколико уговорена средства нису искоришћена наменски,
Пружалац услуга је обавезан да примљена средства врати Наручиоцу, са
законском затезном каматом од дана пријема новца, па до дана његовог
враћања.

Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да, као инструмент обезбеђења извршења
уговорне обавезе, из члана 1. овог уговора, достави Наручиоцу бланко
потписану сопствену меницу и менично овлашћење (регистровани код Народне
банке Србије), депо картон и ОП образац.
Члан 7.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то
не буде могуће уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 8.
За све штa није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа.

Члан 9.
Све евентуалне измене овог Уговора, вршиће се споразумно, обостраним
потписивањем анекса уговора у писаној форми.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
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Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

________________________

ДИРЕКТОР

В.Д. ДИРЕКТОРА
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9) МОДЕЛ УГОВОРА

Партија бр. 2: Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и
речном седименту
УГОВОР
о јавној набавци услуга- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
редни број ЈН ОП 01/13

Уговорне стране:

Република Србија, Агенција за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд,
Масарикова 5, коју заступа в.д. директора Слађан Велинов,
dipl. ecc, (у даљем тексту: Наручилац)
и
___________ _________ из ________, ул. _____ , кога заступа
директор __________ (у даљем текусту: Пружалац услуга)

подаци о наручиоцу:

подаци о пружаоцу услуга:

ПИБ: 106436412
Матични бр. 17786920
Број рачуна: : 840-1151621-17
Телефон: 011/3061358
Факс: 011/3061552
Е-mail: info@srbatom.gov.rs
Интернет страна: www.srbatom.gov.rs

ПИБ:
Матични бр.
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
Е-mail:
Интернет страна:

Основ уговора:
Број јавне набавке:
Датум објављивања јавне набавке на
Порталу јавних набавки и интернет
Страници наручиоца и Порталу
Службених гласила РС и базе прописа:
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача број ______ од ________ 2013. године.
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Члан 1.
Предмет овог Уговора je Испитивање
површинским водама и речном седименту.

садржаја

радионуклида

у

Врста, количина и цена услуге утврђене су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и
Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, у спроведеном
отвореном поступку и прихваћеној понуди _______ број: _________ од
_________ 2013. године (у даљем тексту: Понуда)
Понуда број ________, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни
део овог уговора.

Члан 2.
Наручилац се обавезује да за услугу из члана 1. овог Уговора, исплати
Пружаоцу услуга новчани износ од укупно ___________ динара (словима:
__________________) без ПДВ-а, односно ______________ динара
(словима:___________) са обрачунатим ПДВ-ом, а на основу издатог и
достављеног рачуна, у року од 15 дана од дана прихватања извештаја.
Пружалац услуга издаје рачун на основу коначног извештаја о извршеним
испитивањима.
.

Члан 3.
Пружалац услуга се обавезује да коначни извештај достави Наручиоцу
најкасније до 31. марта 2014.године.
Извештаји о мерењима у случају ванредних догађаја достављају се одмах.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Наручиоцу у писаној и
електронској форми.

Члан 4.
Наручилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема коначног извештаја из
члана 3. став 1. овог уговора, оцени квалитет пружених услуга и израђеног
Извештаја и провери њихову усаглашеност са пројектним задатком и понудом
број ____ од ______године.
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У случају постојања примедби на коначни извештај и пружене услуге, о томе се
писаним путем обавештава Пружалац услуга и даје му се рок од 15 дана да
поступи по примедбама и отклони уочене недостатке. Уколико Пружалац
услуга не поступи на тражени начин и не отклони недостатке, уговор се раскида
и престају његова дејства, уз обавезу Пружаоца услуга да Наручиоцу надокнади
штету која је услед тога наступила.

Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује, да Наручиоцу достави у року од 15 дана, од дана
достављања коначног извештаја, финансијски извештај са спецификацијом
трошкова из кога се може прецизно утврдити да ли се уговорена средства
наменски троше. Уколико уговорена средства нису искоришћена наменски
Пружалац услуга је обавезан да примљена средства врати Наручиоцу, са
законском затезном каматом од дана пријема новца, па до дана његовог
враћања.

Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да, као инструмент обезбеђења извршења
уговорне обавезе, из члана 1. овог уговора, достави Наручиоцу бланко
потписану сопствену меницу и менично овлашћење (регистровани код Народне
банке Србије), депо картон и ОП образац.

Члан 7.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то
не буде могуће уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 8.
За све штa није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа.

Члан 9.
Све евентуалне измене овог Уговора, вршиће се споразумно, обостраним
потписивањем анекса уговора у писаној форми.

Члан 10.
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Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

________________________

ДИРЕКТОР

В.Д. ДИРЕКТОРА
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9) МОДЕЛ УГОВОРА

Партија бр. 3: Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће
УГОВОР
о јавној набавци услуга- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
редни број ЈН ОП 01/13
Уговорне стране:

Република Србија, Агенција за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд,
Масарикова 5, коју заступа в.д. директора Слађан Велинов,
dipl. ecc, (у даљем тексту: Наручилац)
И
___________ _________ из ________, ул. _____ , кога заступа
директор __________ (у даљем текусту: Пружалац услуга)

подаци о наручиоцу:

подаци о пружаоцу услуга:

ПИБ: 106436412
Матични бр. 17786920
Број рачуна: 840-1151621-17
Телефон: 011/3061358
Факс: 011/3061552
Е-mail:info@srbatom.gov.rs
Интернет страна: www.srbatom.gov.rs

ПИБ:
Матични бр.
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
Е-mail:
Интернет страна:

Основ уговора:
Број јавне набавке:
Датум објављивања јавне набавке на
Порталу јавних набавки и интернет
Страници наручиоца и Порталу
Службених гласила РС и базе прописа:
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача број ______ од ________ 2013. године.

Страна 81 од 112

Члан 1.
Предмет овог Уговора je Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће.
Врста, количина и цена услуге утврђене су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и
Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, у спроведеном
отвореном поступку и прихваћеној понуди _______ број: _________ од
_________ 2013. године (у даљем тексту: Понуда)
Понуда број ________, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни
део овог уговора.

Члан 2.
Наручилац се обавезује да за услугу из члана 1. овог Уговора, исплати
Пружаоцу услуга новчани износ од укупно ___________ динара (словима:
__________________) без ПДВ-а, односно ______________ динара
(словима:___________) са обрачунатим ПДВ-ом, а на основу издатог и
достављеног рачуна, у року од 15 дана од дана прихватања извештаја.
Пружалац услуга издаје рачун на основу коначног извештаја о извршеним
испитивањима.

Члан 3.
Пружалац услуга се обавезује да коначни извештај достави Наручиоцу
најкасније до 31. марта 2014.године.
Извештаји о мерењима у случају ванредних догађаја достављају се одмах.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Наручиоцу у писаној и
електронској форми.

Члан 4.
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Наручилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема коначног извештаја из
члана 3. став 1. овог уговора, оцени квалитет пружених услуга и израђеног
Извештаја и провери њихову усаглашеност са пројектним задатком и понудом
број ____ од ______године.
У случају постојања примедби на коначни извештај и пружене услуге, о томе се
писаним путем обавештава Пружалац услуга и даје му се рок од 15 дана да
поступи по примедбама и отклони уочене недостатке. Уколико Пружалац
услуга не поступи на тражени начин и не отклони недостатке, уговор се раскида
и престају његова дејства, уз обавезу Пружаоца услуга да Наручиоцу надокнади
штету која је услед тога наступила.

Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује, да Наручиоцу достави у року од 15 дана, од дана
достављања коначног извештаја, финансијски извештај са спецификацијом
трошкова из кога се може прецизно утврдити да ли се уговорена средства
наменски троше. Уколико уговорена средства нису искоришћена наменски,
Пружалац услуга је обавезан да примљена средства врати Наручиоцу, са
законском затезном каматом од дана пријема новца, па до дана његовог
враћања.

Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да, као инструмент обезбеђења извршења
уговорне обавезе, из члана 1. овог уговора, достави Наручиоцу бланко
потписану сопствену меницу и менично овлашћење (регистровани код Народне
банке Србије), депо картон и ОП образац.

Члан 7.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то
не буде могуће уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 8.
За све штa није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа.

Члан 9.
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Све евентуалне измене овог Уговора, вршиће се споразумно, обостраним
потписивањем анекса уговора у писаној форми.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

________________________

ДИРЕКТОР

В.Д. ДИРЕКТОРА
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9) МОДЕЛ УГОВОРА

Партија бр. 4: Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним
намирницама и сточној храни

УГОВОР
о јавној набавци услуга- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
редни број ЈН ОП 01/13
Уговорне стране:

Република Србија, Агенција за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд,
Масарикова 5, коју заступа в.д. директора Слађан Велинов,
dipl. ecc, (у даљем тексту: Наручилац)
и
___________ _________ из ________, ул. _____ , кога заступа
директор __________ (у даљем текусту: Пружалац услуга)

подаци о наручиоцу:

подаци о пружаоцу услуга:

ПИБ: 106436412
Матични бр. 17786920
Број рачуна: 840-1151621-17
Телефон: 011/3061358
Факс: 011/3061552
Е-mail:info@srbatom.gov.rs
Интернет страна: www.srbatom.gov.rs

ПИБ:
Матични бр.
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
Е-mail:
Интернет страна:

Основ уговора:
Број јавне набавке:
Датум објављивања јавне набавке на
Порталу јавних набавки и интернет
Страници наручиоца и Порталу
Службених гласила РС и базе прописа:
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача број ______ од ________ 2013. године.
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Члан 1.
Предмет овог Уговора je Испитивање садржаја радионуклида у млеку,
животним намирницама и сточној храни.
Врста, количина и цена услуге утврђене су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и
Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, у спроведеном
отвореном поступку и прихваћеној понуди _______ број: _________ од
_________ 2013. године (у даљем тексту: Понуда)
Понуда број ________, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни
део овог уговора.

Члан 2.
Наручилац се обавезује да за услугу из члана 1. овог Уговора, исплати
Пружаоцу услуга новчани износ од укупно ___________ динара (словима:
__________________) без ПДВ-а, односно ______________ динара
(словима:___________) са обрачунатим ПДВ-ом, а на основу издатог и
достављеног рачуна, у року од 15 дана од дана прихватања извештаја.
Пружалац услуга издаје рачун на основу коначног извештаја о извршеним
испитивањима.

Члан 3.
Пружалац услуга се обавезује да коначни извештај достави Наручиоцу
најкасније до 31. марта 2014.године.
Извештаји о мерењима у случају ванредних догађаја достављају се одмах.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Наручиоцу у писаној и
електронској форми.

Члан 4.
Наручилац је дужан да у року од 15 дана од дана коначног извештаја из члана
3. став 1. овог уговора, оцени квалитет пружених услуга и израђеног Извештаја
и провери њихову усаглашеност са пројектним задатком и понудом број ____ од
______године.
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У случају постојања примедби на коначни извештај и пружене услуге, о томе се
писаним путем обавештава Пружалац услуга и даје му се рок од 15 дана да
поступи по примедбама и отклони уочене недостатке. Уколико Пружалац
услуга не поступи на тражени начин и не отклони недостатке, уговор се раскида
и престају његова дејства, уз обавезу Пружаоца услуга да Наручиоцу надокнади
штету која је услед тога наступила.

Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује, да Наручиоцу достави у року од 15 дана, од дана
достављања коначног извештаја, финансијски извештај са спецификацијом
трошкова из кога се може прецизно утврдити да ли се уговорена средства
наменски троше. Уколико уговорена средства нису искоришћена наменски,
Пружалац услуга је обавезан да примљена средства врати Наручиоцу, са
законском затезном каматом од дана пријема новца, па до дана његовог
враћања.

Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да, као инструмент обезбеђења извршења
уговорне обавезе, из члана 1. овог уговора, достави Наручиоцу бланко
потписану сопствену меницу и менично овлашћење (регистровани код Народне
банке Србије), депо картон и ОП образац.

Члан 7.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то
не буде могуће уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 8.
За све штa није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа.
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Члан 9.
Све евентуалне измене овог Уговора, вршиће се споразумно, обостраним
потписивањем анекса уговора у писаној форми.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

________________________

ДИРЕКТОР

В.Д. ДИРЕКТОРА
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9) МОДЕЛ УГОВОРА

Партија бр. 5: Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног
порекла у боравишним просторима и радној средини

УГОВОР
о јавној набавци услуга- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
редни број ЈН ОП 01/13
Уговорне стране:

Република Србија, Агенција за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд,
Масарикова 5, коју заступа в.д. директора Слађан Велинов,
dipl. ecc, (у даљем тексту: Наручилац)
И
___________ _________ из ________, ул. _____ , кога заступа
директор __________ (у даљем текусту: Пружалац услуга)

подаци о наручиоцу:

подаци о пружаоцу услуга:

ПИБ: 106436412
Матични бр. 17786920
Број рачуна: 840-1151621-17
Телефон: 011/3061358
Факс: 011/3061552
Е-mail:info@srbatom.gov.rs
Интернет страна: www.srbatom.gov.rs

ПИБ:
Матични бр.
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
Е-mail:
Интернет страна:

Основ уговора:
Број јавне набавке:
Датум објављивања јавне набавке на
Порталу јавних набавки и интернет
Страници наручиоца и Порталу
Службених гласила РС и базе прописа:
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача број ______ од ________ 2013. године.

Страна 89 од 112

Члан 1.
Предмет овог Уговора je Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу
природног порекла у боравишним просторима и радној средини.
Врста, количина и цена услуге утврђене су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и
Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, у спроведеном
отвореном поступку и прихваћеној понуди _______ број: _________ од
_________ 2013. године (у даљем тексту: Понуда)
Понуда број ________, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни
део овог уговора.

Члан 2.
Наручилац се обавезује да за услугу из члана 1. овог Уговора, исплати
Пружаоцу услуга новчани износ од укупно ___________ динара (словима:
__________________) без ПДВ-а, односно ______________ динара
(словима:___________) са обрачунатим ПДВ-ом, а на основу издатог и
достављеног рачуна, у року од 15 дана од дана прихватања извештаја.
Пружалац услуга издаје рачун на основу коначног извештаја о извршеним
испитивањима.

Члан 3.
Пружалац услуга се обавезује да коначни извештај достави Наручиоцу
најкасније до 31. марта 2014.године.
Извештаји о мерењима у случају ванредних догађаја достављају се одмах.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Наручиоцу у писаној и
електронској форми.

Члан 4.
Наручилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема коначног извештаја
из члана 3. став 1. овог уговора, оцени квалитет пружених услуга и израђеног
Извештаја и провери њихову усаглашеност са пројектним задатком и понудом
број ____ од ______године.

У случају постојања примедби на коначни извештај и пружене услуге, о томе се
писаним путем обавештава Пружалац услуга и даје му се рок од 15 дана да
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поступи по примедбама и отклони уочене недостатке. Уколико Пружалац
услуга не поступи на тражени начин и не отклони недостатке, уговор се раскида
и престају његова дејства, уз обавезу Пружаоца услуга да Наручиоцу надокнади
штету која је услед тога наступила.

Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује, да Наручиоцу достави у року од 15 дана, од дана
достављања коначног извештаја, финансијски извештај са спецификацијом
трошкова из кога се може прецизно утврдити да ли се уговорена средства
наменски троше. Уколико уговорена средства нису искоришћена наменски,
Пружалац услуга је обавезан да примљена средства врати Наручиоцу, са
законском затезном каматом од дана пријема новца, па до дана његовог
враћања.

Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да, као инструмент обезбеђења извршења
уговорне обавезе, из члана 1. овог уговора, достави Наручиоцу бланко
потписану сопствену меницу и менично овлашћење (регистровани код Народне
банке Србије), депо картон и ОП образац.

Члан 7.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то
не буде могуће уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 8.
За све штa није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа.

Члан 9.
Све евентуалне измене овог Уговора, вршиће се споразумно, обостраним
потписивањем анекса уговора у писаној форми.

Члан 10.
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Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

________________________

ДИРЕКТОР

В.Д. ДИРЕКТОРА
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9) МОДЕЛ УГОВОРА

Партија бр. 6: Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на
локацијама на којима је дејствовано осиромашеним уранијумом

УГОВОР
о јавној набавци услуга- Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије
редни број ЈН ОП 01/13
Уговорне стране:

Република Србија, Агенција за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд,
Масарикова 5, коју заступа в.д. директора Слађан Велинов,
dipl. ecc, (у даљем тексту: Наручилац)
И
___________ _________ из ________, ул. _____ , кога заступа
директор __________ (у даљем текусту: Пружалац услуга)

подаци о наручиоцу:

подаци о пружаоцу услуга:

ПИБ: 106436412
Матични бр. 17786920
Број рачуна: 840-1151621-17
Телефон: 011/3061358
Факс: 011/3061552
Е-mail:info@srbatom.gov.rs
Интернет страна: www.srbatom.gov.rs

ПИБ:
Матични бр.
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
Е-mail:
Интернет страна:

Основ уговора:
Број јавне набавке:
Датум објављивања јавне набавке на
Порталу јавних набавки и интернет
Страници наручиоца и Порталу
Службених гласила РС и базе прописа:
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача број ______ од ________ 2013. године.
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Члан 1.
Предмет овог Уговора je Испитивање садржаја радионуклида у животној
средини на локацијама на којима је дејствовано осиромашеним
уранијумом.
Врста, количина и цена услуге утврђене су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и
Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, у спроведеном
отвореном поступку и прихваћеној понуди _______ број: _________ од
_________ 2013. године (у даљем тексту: Понуда)
Понуда број ________, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни
део овог уговора.

Члан 2.
Наручилац се обавезује да за услугу из члана 1. овог Уговора, исплати
Пружаоцу услуга новчани износ од укупно ___________ динара (словима:
__________________) без ПДВ-а, односно ______________ динара
(словима:___________) са обрачунатим ПДВ-ом, а на основу издатог и
достављеног рачуна, у року од 15 дана од дана прихватања извештаја.
Пружалац услуга издаје рачун на основу коначног извештаја о извршеним
испитивањима.

Члан 3.
Пружалац услуга се обавезује да коначни извештај достави Наручиоцу
најкасније до 31. марта 2014. године.
Извештаји о мерењима у случају ванредних догађаја достављају се одмах.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Наручиоцу у писаној и
електронској форми.

Члан 4.
Наручилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема коначног извештаја из
члана 3. став 1. овог уговора, оцени квалитет пружених услуга и израђеног
Извештаја и провери њихову усаглашеност са пројектним задатком и понудом
број ____ од ______године.
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У случају постојања примедби на коначни извештај и пружене услуге, о томе се
писаним путем обавештава Пружалац услуга и даје му се рок од 15 дана да
поступи по примедбама и отклони уочене недостатке. Уколико Пружалац
услуга не поступи на тражени начин и не отклони недостатке, уговор се раскида
и престају његова дејства, уз обавезу Пружаоца услуга да Наручиоцу надокнади
штету која је услед тога наступила.

Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује, да Наручиоцу достави у року од 15 дана, од дана
достављања коначног извештаја, финансијски извештај са спецификацијом
трошкова из кога се може прецизно утврдити да ли се уговорена средства
наменски троше. Уколико уговорена средства нису искоришћена наменски,
Пружалац услуга је обавезан да примљена средства врати Наручиоцу, са
законском затезном каматом од дана пријема новца, па до дана његовог
враћања.

Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да, као инструмент обезбеђења извршења
уговорне обавезе, из члана 1. овог уговора, достави Наручиоцу бланко
потписану сопствену меницу и менично овлашћење (регистровани код Народне
банке Србије), депо картон и ОП образац.

Члан 7.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то
не буде могуће уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 8.
За све штa није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа.

Члан 9.
Све евентуалне измене овог Уговора, вршиће се споразумно, обостраним
потписивањем анекса уговора у писаној форми.
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Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.

Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

________________________

ДИРЕКТОР

В.Д. ДИРЕКТОРА
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10) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија бр. 1: Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање
садржаја радионуклида у ваздуху, чврстим и течним падавинама

ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци_______ –
______________________

Ред.
Број

Процентуално
учешће
одређене врсте
трошкова

Елементи структуре цене

1.

___ %

2.

___ %

3.

___ %

4.

___ %

5.

___ %

6.

___ %

Износ без пдв

Понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупно понуђена цена са ПДВ:

ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА:
*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен обрзац структура цене
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача
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Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити
приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања
уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада
енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
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10) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија бр. 2: Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и
речном седименту
ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци_______ –
______________________

Ред.
Број

Процентуално
учешће
одређене врсте
трошкова

Елементи структуре цене

1.

___ %

2.

___ %

3.

___ %

4.

___ %

5.

___ %

6.

___ %

Износ без пдв

Понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупно понуђена цена са ПДВ:

ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА:
*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен обрзац структура цене
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача
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Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити
приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања
уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада
енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
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10) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија бр. 3: Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће
ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци_______ –
______________________

Ред.
Број

Процентуално
учешће
одређене врсте
трошкова

Елементи структуре цене

1.

___ %

2.

___ %

3.

___ %

4.

___ %

5.

___ %

6.

___ %

Износ без пдв

Понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупно понуђена цена са ПДВ:
ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА:
*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен обрзац структура цене
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача
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Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити
приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања
уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада
енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Страна 102 од 112

10) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија бр. 4: Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним
намирницама и сточној храни
ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци_______ –
______________________

Ред.
Број

Процентуално
учешће
одређене врсте
трошкова

Елементи структуре цене

1.

___ %

2.

___ %

3.

___ %

4.

___ %

5.

___ %

6.

___ %

Износ без пдв

Понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупно понуђена цена са ПДВ:

ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА:
*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен обрзац структура цене
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача
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Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити
приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања
уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада
енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
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10) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија бр. 5: Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног
порекла у боравишним просторима и радној средини

ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци_______ –
______________________

Ред.
Број

Процентуално
учешће
одређене врсте
трошкова

Елементи структуре цене

1.

___ %

2.

___ %

3.

___ %

4.

___ %

5.

___ %

6.

___ %

Износ без пдв

Понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупно понуђена цена са ПДВ:

ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА:
*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен обрзац структура цене
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача
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Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити
приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања
уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада
енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Страна 106 од 112

10) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија бр. 6: Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на
локацијама на којима је дејствовано осиромашеним уранијумом

ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци_______ –
______________________

Ред.
Број

Процентуално
учешће
одређене врсте
трошкова

Елементи структуре цене

1.

___ %

2.

___ %

3.

___ %

4.

___ %

5.

___ %

6.

___ %

Износ без пдв

Понуђена цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупно понуђена цена са ПДВ:

ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен обрзац структура цене
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача
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Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити
приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања
уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада
енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
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11) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Телефон:
Е-маил адреса:
Место и датум:
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12), а сходно члану 2. став 1. тачка 10.) Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 29/2013),
уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку______ -_____________________________ и то :
-израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком спецификацијом
наручиоца

__________ динара без пдв

трошкови прибављања средстава обезбеђења

__________ динара без пдв

Укупни трошкови без пдв
пдв

__________ динара
__________ динара

Укупни трошкови са ПДВ

__________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из
разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
Напомена:
*образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су
имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади
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12) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*подаци из АПР
Назив:
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
Телефон:
Mail:
Деловодни број:
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“,
бр. 124/2012) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне
докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС», бр.29/2013)
понуђач
______________________
из
___________________
ул.
_____________ бр.___________________
даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за
јавну набавку ________________________________________ (Редни број ЈН
__________ ) Наручиоца - _______________________________________, по Позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана ______. Године
, интернет страници Управе дана _________.године и Порталу Службених гласила
Републике Србије и базе прописа бр.____ дана ______. поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), уговор о јавној набавци
бити ништаван.
ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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13) ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ – ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
________________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)
М.Б.:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН:

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Aгенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије, Београд, (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату
меницу број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити
у износу од _________________________________________________________
(___________________________________________________ динара), за добро
извршење посла.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од __________
________________________ (____________________________________) динара
и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулама без протеста,
безусловна, неопозива и на први позив наплатива, издавањем налога за наплату
на терет рачуна дужника са роком доспећа по виђењу, те да без трошкова и
вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника
_____________________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника–издаваоца менице–назив, место и адресу)
код банака, а у корист Повериоца Aгенције за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије, Београд, а у сврху финансијског обезбеђења по
Уговору
заведеном
код
Повериоцапод
бројем
______________________________ од ____________________________________
и код Дужника под бројем _______________________ од ___________________.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на
терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед
чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или
због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Страна 111 од 112

Дужник се одриче 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 дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране
дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
__________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Рок важења меничног овлашћења је најмање три дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење
услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок извршење услуге.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од
којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице
_______________________
(место и датум)

_________________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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