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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 404-02-35/2013-01 од 18.11.2013. године, Решења 404-02-35/2013-01 од
18.11.2013. године образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 08/2013, припремљена
је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– за јавну набавку добра у поступку јавне набавке мале вредности
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ, СА УГРАДЊОМ
ЈНМВ 08/2013
Конкурсна документација садржи:
С А Д Р Ж А Ј:
I

ОПШТИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

и 76. ЗЈН И

III ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ИЗВРШЕЊА
IV

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

V ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ
ОБРАСЦИ: - Образац бр. 1 – Образац изјаве понуђача о партијама за које подноси понуду

- Oбразац бр. 1А – Образац понуде (за сваку партију)
- Образац бр. 1Б – Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
- Образац бр. 1Ц – Подаци о подизвођачу
- Образац бр. 2 – Образац структуре цене (за сваку партију)
- Образац бр. 3 – Образац трошкова припреме понуде
- Образац бр. 4А – Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова (из
члана 75. и 76. ЗЈН) за учешће у поступку јавне набавке о партијама за које подноси понуду
- Образац бр. 4Б – Изјава о испуњености обавезних и додатних (из члана 75. и 76.ЗЈН) услова
за учешће у поступку јавне набавке за подизвођача о партијама за које подноси понуду
- Образац бр. 5 – Изјава о давању обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање
грешака у гарантном року
- Образац бр. 6 – Изјава о независној понуди
- Образац бр. 7 – Изјава о поштовању обавеза из чл. 75.став 2 Закона
ПРИЛОЗИ:

- Прилог 1 - Модел уговора (за сваку партију)
- Прилог 2 - Модел меничног овлашћења за добро извршење посла

VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Конкурсна документација ЈНМВ 08/2013 садржи 98 страна

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013

I

– ОПШТИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ, СА УГРАДЊОМ
ЈНМВ 08/2013
НАРУЧИЛАЦ: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Звездара)
Адреса: Руже Јовановић бр. 27А, 11160 Београд
Интернет страница: www.sepa.gov.rs
ПИБ : 107684065
Број јавне набавке: ЈНМВ 08/2013
Врста поступка јавне набавке: Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.
Врста предмета набавке мале вредности: Добра
Предмет јавне набавке: Резервни делови за лабораторијске инструменте, са уградњом за
потребе Наручиоца у складу са спецификацијом из одељка 6. конкурсне документације.
Назив и ознака предмета из општег речника набавке: Према општем речнику набавки
предмет јавне набавке сврстава се у категорију: Лабораторијска,оптичка и прецизна опрема (осим
наочара) - Шифра 38000000
Партије: Овај поступак јавне набавке мале вредности обликован је по партијама и то:
-Партија 1: Резервни делови за аутоматски дестилатор произвођача ,,Selecta“;
-Партија 2: Резервни делов и потрошни материјал за инструменте произвођача
,,Perkin Elmer“;
-Партија 3: Резервни делов и потрошни материјал за инструменте произвођача ,, Dionex”
,,HACH“ ; ,, Radiometar“;
-Партија 4: Резервни делови и потрошни материјал за инструменте произвођача
,,Milestone”;
-Партија 5: Резервни делови и потрошни материјал за хроматографе произвођача
,,Agilent technologies“;
-Партија 6: Резервни делови и потрошни материјал за инструменте произвођача
,,Teledyn Advance Pollution Instrumentation“;
-Партија 7: Резервни делови и потрошни материјал за анализатор за угљеник и азот
произвођача ,,Analytikjena“.
Критеријум за оцену понуда: Најнижа понуђена цена.
Набавка се спроводи ради закључења уговора.
Лица за контакт: Данило Перовић, e-mael адреса: danilo.perovic@sepa.gov.rs, или факсом на
број: (+381) (0)11 2861-077
За правна питања и за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
обратити се путем e-mail адресе: office@sepa.gov.rs
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II -- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. и 76.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ЗЈН И

НАЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ, СА УГРАДЊОМ
ЈНМВ 08/2013
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници који испуњавају услове за
учешће у поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012).
Изјавом са стране 51- образац бр.4А, обухваћени су обавезни услови из члана 75 ЗЈН за тачке 14, као и сви додатни услови Наручиоца - у погледу ауторизације, техничког и кадровског
капацитета. Пошто се за ову предметну набавку не траже услови из члана 75. Став 1. Тачка 5 за
које је потребно достављање доказа, Наручилац је у складу са чланом 77 ЗЈН став 4. за предметну
јавну набавку мале вредности предвидео давање изјаве којом се потврђује испуњење свих
тражених услова, а све у циљу смањења трошкова понуђача (прибављања доказа) ради
учествовања у предметној јавној набавки
Како су давањем изјаве обухваћи обавезни и додатни услови, Наручилац пре доношења одлуке
о додели уговора задржава право које му Закон и предвиђа, да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид и доказе за све или поједине услове који су
предвиђени конкурсном документацијом. Понуђач у том случају доставља тражене доказе и за
подизвођаче и чланове групе понуђача уколико их је навео у понуди.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
ДОКАЗ:
За правна лица – Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
За предузетнике- Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
одговарајућег регистра.
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;
ДОКАЗ:
За правна лица:
а) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
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против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
ц) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
За предузетнике и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
(не старије од два месеца пре отварања понуда)
3.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
ДОКАЗ:
- Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
- Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда
- Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
ДОКАЗИ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих
пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да
се понуђач налази у поступку приватизације.
(не старије од два месеца пре отварања понуда);
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ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН :
5.) Ауторизација
- овлашћење о заступништву произвођача опреме за територију Републике Србије
ДОКАЗ:
- Као доказ понуђач прилаже фотокопију важећег писма о ауторизацији, односно
заступништву
6.) Kадровски капацитети
- да понуђач има минимум једног сервисера са важећим сертификатом за одржавање
опреме издатим од датог произвођача
ДОКАЗ:
- Као доказ понуђач прилаже фотокопију важећег сертификата - потврде којим се
потврђује да има обученог сервисера
7.) Да понуђач нуди добро произвођача који послује по стандарима ISO 9001:2008 наведено
за све ставке из техничке спецификације за све партије доказује се на следећи начин:
ДОКАЗ:
- достављањем фотокопије важећег сертификата/уверења о поседовању стандарда ISO
9001:2008 за произвођача понуђог добра наведеног за све ставке из техничке
спецификације
Напомена:
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.
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УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
1. Понуђач је дужан да у Обрасцу 1 конкурсне документације наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача;
2. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из тачке 1) до 7)
овог прилога.
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог
прилога.
2.Услов из тачки 5) –7) додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
НАПОМЕНА: У предметном поступку јавне набавке, наручилац одређује да се испуњеност
услова од тачке 1-7 доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4А конкурсне документације)
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
из овог Прилога.
НАПОМЕНА: Уколико је понуђач доставио Изјаву из чл 77. Став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача чија понуда буде
оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих
доказа о испуњености услова. Рок за доставу је 5 дана од евентуалног тражења.
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа већ да у Изјави сачињеној на меморандуму, оверену и потписану
од стране овлашћеног лица понуђача наведе који су то докази.
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III ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ИЗВРШЕЊА

НАЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ, СА УГРАДЊОМ
ЈНМВ 08/2013
 Цена:
Понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у динарима.
Понуђач је дужан у обрасцу понуде наведе:
- Цену резервних делова за лабораторијске инструменте, са уградњом без ПДВ-а.
- Посебно исказан ПДВ-е,
- Цену резервних делова за лабораторијске инструменте, са уградњом са ПДВ-ом.
Цене наведене у Обрасцу структуре цене морају одговарати цени наведеној у Обрасцу
понуде.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.
Неуобичано ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену
захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
 Цена и начин плаћања
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара у вредности рачуна са
припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније у року од 3 (три) дана након
извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у коме ће
бити назначен број Уговора, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике Србије
и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативноквантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица
Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
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 Начин и услови плаћања:
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).
Плаћање добра која су предмет набавке врши се на основу отпремнице, потписане и
оверене од стране овлашћених представника понуђача и Наручиоца и примљене исправне
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који
су дефинисани моделом уговора.
 Гарантни рок:
За квалитет добра гарантује и одговара Понуђач.
Гаранција на испоручена добра не може бити краћа од 12 месеци од дана уградње истих.
Гаранција на извршене услуге уградње, односно сервисирања и одржавања не може бити
краћа од 6 месеци од дана извршене услуге.
У случају да понуђач непрецизно одреди гаратни рок (од – до, око...и сл.), понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
Гарантни период почиње да тече од дана уградње предмета набавке.


Рекламација:
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Извршилац је у обавези да у току гарантног периода на писани захтев Наручиоца, а
најкасније у року од 30 дана отклони све недостатке у вези са извршеним предметним
услугама који нису узроковани од стране Наручиоца као последица нестручног и
неадекватног руковања предметним добром.
Ако не отклони недостатке након 30 дана да је у обавези да позове стручњака из
иностранства или стручњака са вишегодишњим искуством.



Начин и време реализације:
Начин и време реализације је дефинисанo уговором.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању
уговора, на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној
поруџбеници Наручиоца. Испоручилац ће испоруку добра које је предмет ове јавне
набавке извршити по писаном захтеву Наручиоца, у року од _______ (макс. 30 дана)
календарских дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној локацији
Купца : у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, у свему према техничкој спецификацији
(врсти и количинама) и која је саставни део уговора.
Испоручилац је дужан да услуге уградње, односно еталонирања, сервиса и одржавања
изврши на локацијама које су приложене у техничкој спецификацији Наручиоца.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
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Продавац има обавезу да најави испоруку материјала на локацију Наручиоца, најмање 24
(двадесет четири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у
поруџбеници.


Важност понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.



Поверљивост података и документације:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирања понуде.
IV -- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

НАЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ, СА УГРАДЊОМ
ЈНМВ 08/2013
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин.
1.
Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику на Обрасцу понуде који је
саставни део конкурсне документације (Образац бр.1), у складу са чланом 17. Закона о јавним
набавкама Републике Србије („Службени гласник РС“ број 124/2012).
Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или
на интернет страници Наручиоца: www.sepa.gov.rs
2.
Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/2012) и условима одређеним у овој конкурсној документацији
и позиву за достављање понуда. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко
попуњена. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној
коверти или кутији, да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара, са назнаком назива и шифре поступка и назнаком „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ”
послати на адресу Aгенције за заштиту животне средине, 11160 Београд, Руже Јовановић бр. 27А,
писарница (соба24). Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које су
исправљене од стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и потписом
овлашћеног лица.
3.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
подношењем писаног изјашњења наручиоцу.
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5.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
6.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке у целини или делимично повери
подизвођачу у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности
понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних
обавеза.
7.
Уколико заједничку понуду поднесе група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.
8.
Понуђач је дужан да у понуди прецизно наведе све тражене податке у складу са
конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца. Понуда се ради на преузетој
конкурсној документацији за јавне набавке добара са приложеним обрасцима уз оверу изјава
печатом и потписом овлашћеног лица.
9.
Цена у понуди мора да буде фиксна, изражена у динарима. За понуде у којима наручилац
оцени да садрже неуобичајено ниску цену захтеваће детаљно образложење, у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.
10.
Понуђач ће бити у обавези да приликом потписивања Уговора, Наручиоцу достави две
бланко сопствене менице и то:
а. За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним
овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
б.За отклањање грешака у гарантном року - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену,
са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење
исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не извршава
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30
(тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, а
тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена Испоручиоцу
након истека гарантног рока.
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11.
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди које понуђач означи као
„пословна тајна“ уз навођење акта којим су такви подаци утврђени као поверљиви. Подаци из
понуде који су од значаја за оцену елемената критеријума економски најповољније понуде и
рангирање понуде не могу се одредити као поверљиви.
12.
Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној
набавци) може тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних
информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), у писаном облику, односно
путем поште, електронске поште или факсом.
13.
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења, која ће му помоћи приликом прегледа понуде. Наручилац може да врши и контролу
(увид) код члана групе понуђача као и код подизвођача.
14.
Уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене (са ПДВ-ом).
15.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

16.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким понуђеним ценама, предност
има понуђач који понуди дужи гарантни рок. Уколико је истоветан и гарнтни период тада има
предност онај понуђач који је дао већи број дана важности понуде.
17.
Потписати и оверити Изјаву из Обрасца бр. 7. о томе да је понуђач при састављању
понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
18.
Одговорност за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Може се
поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року
од пет дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун
број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка
административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна набавка у
питању уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о
јавним набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у прилогу захтева.
20.
Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012). уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење Захтева за
заштиту права.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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V - ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ
НАЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ, СА УГРАДЊОМ
ЈНМВ 08/2013

Образац бр. 1

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

13

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈАМА ЗА КОЈЕ ПОДНОСИ ПОНУДУ
ИЗЈАВА
Изјављујемо да у поступку јавне набавке основних неорганских и органских хемикалија за потребе
Агенције за заштиту животне средине, број јавне набавке ЈНМВ 08/2013, која је обликована у
шест партија, понуду подносимо за (заокружити редни/е број/еве партије/а за коју/е се подноси
понуда):
-Партија 1: Резервни делови за аутоматски дестилатор произвођача ,,Selecta“;
-Партија 2: Резервни делов и потрошни материјал за инструменте произвођача ,,Perkin
Elmer“;
-Партија 3: Резервни делови и потрошни материјал за инструменте
,,Dionex”, ,,Hach“ ; ,, Radiometar“;

произвођача

-Партија 4: Резервни делови и потрошни материјал за инструменте
,,Milestone”;

произвођача

-Партија 5: Резервни делови и потрошни материјал за хроматографе произвођача ,,Agilent
technologies“;
-Партија 6: Резервни делови и потрошни материјал за
,,Teledyn Advance Pollution Instrumentation“;

инструменте

произвођача

-Партија 7: Резервни делови и потрошни материјал за анализатор за угљеник и азот
произвођача ,,Analytikjena“.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Образац бр. 1A

Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА
– ПАРТИЈА 1 –

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОМАТСКИ ДЕСТИЛАТОР ПРОИЗВОЂАЧА ,,SELECTA“
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013 )
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра за Партију 1: Резервни делови за
аутоматски дестилатор произвођача ,,Selecta“; у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ
08/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе
чланове групе понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима
се у случају доделе уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се
прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење
комплетне уговорне обавезе.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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1. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара
2. Рок испоруке ___________ (максимум 30 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ (мин.30 дана) дана од дана отварања понуде.
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ (мин 12 месеци) месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АУТОМАТСКИ
ДЕСТИЛАТОР ПРОИЗВОЂАЧА ,,SELECTA“;
Колона1

Р.
бр.

1.

Назив материјала

Макро епрувета
за узорке, Ø42

Кол2

Јед.
мере

Колона3

Колона4

Колич
ина

Назив
робне
марке

ком

Колона5

Назив
произвођача

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона7

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом

20

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели.
Цена мора бити исказана у динарима и у њој морају бити урачунати сви зависни трошкови.
Плаћање предмета набавке: У року од 45 дана од дана дана службеног пријема рачуна, односно
испостављања исправне фактуре са пратећом документацијом.

У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена:
- У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1А је и Образац 1Ц.
- У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1А је и Образац 1Б.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Образац бр. 1A

Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА

– ПАРТИЈА 2 –
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,PERKIN ELMER“;
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра за Партију 2: Резервних делова и
потрошног материјала за инструменте произвођача ,,Perkin Elmer“;у поступку јавне набавке
мале вредности ЈНМВ 08/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе
чланове групе понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима
се у случају доделе уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се
прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење
комплетне уговорне обавезе.
1. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара
2. Рок испоруке ___________ (максимум 30 дана) од дана потписивања уговора
3.Рок важења понуде износи ______________ (мин.30 дана) дана од дана отварања понуде.
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ (мин 12 месеци) месеца

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА ,,PERKIN ELMER“;
Колона1

Кол2

Кол3

Јед.
мере

Кол
ичи
на

Р.
бр.

Назив материјала

1.

Sample Tray for AS-93 plus
Autosampler, Capacity:
9/29, 50mL/15mL

ком

2

2.

Sample Tray for AS-93 plus
Autosampler, Capacity: 60,
15mL

ком

4

3.

GemCone Nebulizer for
Optиma2X00/4X00/5X00/7
X00

ком

4.

Crevo za nebulajzer

ком

1

5.

PTFE Tubing 031x,016 PER
1FT/0,3m

ком

1

6.

Xflow Neb Emf Cap O-ring

ком

1

7.

End Cap Ring for Scoot
Spray Chamber

ком

1

8.

PTFE membrane pak. 50/1

пак.

1

Pump tube 1,520*0,860mm,
yelow/blue/yelow pak.12/1
OQPV/IPV za instrument
ICP-OES Optиma 7000 DV

пак

1

ком

1

9.
10.

Колона4

Колона5

Назив
робне
марке

Назив
произво
ђача

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона7

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

1

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013
Ре.
бр.

1.

2.

НАЗИВ
УСЛУГЕ
Redovno
servisiranje и
odrzavanje
Etaloniranje
instrumenta

Јед.
мере

Колич
ина

ком

1

ком

2

Јед. цена
(РСД) без
ПДВ

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Укупна
вреднот (РСД)
без ПДВ

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом

Укупно услуга без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно услуга са ПДВом (динара)

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 2
Укупно резервне компоненте + etaloniranje, сервиси и одржавање без ПДВа
(динара)
ПДВ (динара)
Укупно резервне компоненте + etaloniranje, сервиси и одржавање са ПДВом
(динара)

У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена:
- Редован сервис и одржавање обухвата један од наведених инструмената и обавезује понуђача
да по позиву наручиоца (у току уговорне обавезе) изврши тражену услугу у предвиђеном року
- У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1А је и Образац 1Ц.
- У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1А је и Образац 1Б.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе

Образац бр. 1A

Број понуде:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Датум понуде:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА
- ПАРТИЈА 3 РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,, Dionex” ; ,,Hach“ ; ,, Radiometar“
„Агенције за заштиту животне средине“
(ЈНМВ 08/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра за Партију 3: Резервних делова и
потрошног материјала за инструменте произвођача ,, Dionex”; ,,Hach“ ; ,, Radiometar“ у поступку
јавне набавке мале вредности ЈНМВ 08/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе
чланове групе понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима
се у случају доделе уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се
прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење
комплетне уговорне обавезе.
1. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара
2. Рок испоруке ___________ (максимум 30 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ (мин.30 дана) дана од дана отварања
понуде.
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ (мин 12 месеци) месеца

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА ,, Dionex” ; ,,Hach“ ; ,, Radiometar“

Колона1

Кол2

Јед.
мере

Колона3

Колона4

Колич
ина

Назив
робне
марке

Р.
бр.

Назив материјала

1.

5 mL vials with
filter caps –
DIONEX
250/kutija

пак

2

2.

Combined pH
electrode Red
Rod PHC2001-8
RADIOMETER

ком

1

3.

GlassFиber_Cellu
lose, Size-27mm,
100PCS,
(DIONEX, P/N068093)

пак

4.

5.

Elektroda PHC
101/1
za pH-metar
Elektroda
za pH-metar
SensIONTM+EC71

Elektroda za
6. kондуктометар
HACH
SensIONTM+PH31
Elektroda za
lабораторијски
7. кондуктометар
RADIOMETAR
8.

Elektroda za
oксигометар
HACH HQ 30d

Колона5

Назив
произвођача

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона7

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

2

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013

Ре.
бр.

1.

2.

НАЗИВ
УСЛУГЕ
Redovno
servisiranje и
odrzavanje
Etaloniranje
instrumenta

Јед.
мере

Колич
ина

ком

13

ком

18

Јед. цена
(РСД) без
ПДВ

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Укупна
вреднот (РСД)
без ПДВ

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом

Укупно услуга без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно услуга са ПДВом (динара)
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 3
Укупно резервне компоненте + etaloniranje, сервиси и одржавање без ПДВа
(динара)
ПДВ (динара)
Укупно резервне компоненте + etaloniranje, сервиси и одржавање са ПДВом
(динара)

У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена:
- Редован сервис и одржавање обухвата један од наведених инструмената и обавезује понуђача
да по позиву наручиоца (у току уговорне обавезе) изврши тражену услугу у предвиђеном року
- У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1А је и Образац 1Ц.
- У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1А је и Образац 1Б.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе

Образац бр. 1A

Број понуде:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Датум понуде:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА
– ПАРТИЈА 4 –
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА
,,MILESTONE”
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра за Партију 4: Резервни делови и
потрошни материјал за инструменте произвођача ,,Milestone”у поступку јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 08/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе
чланове групе понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима
се у случају доделе уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се
прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење
комплетне уговорне обавезе.
1. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара
2. Рок испоруке ___________ (максимум 30 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ (мин.30 дана) дана од дана отварања
понуде.
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ (мин 12 месеци) месеца

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА ,,Milestone”
Колона1

Р.
бр.

Назив материјала

1.

HS-08 HTC protection shield
for HPR-100
ATC adapter disc, Milestone

2.
3.

4.
5.
6.

ATC cup spring, Milestone
ATC-CE ceramic pipe with
PTFE coating and siling,
Milestone
ATC-CE vessel cap, Milestone
ATC pressure screw, Milestone
ATC-CE/FO Reference pin,
Milestone

Кол2

Коло
на3

Јед.
мере

Кол
ичи
на

кoм

1

кoм
кoм
кoм

1

кoм
кoм
пак

1

пак

1

Колона4

Колона5

Назив
произв
ођача

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона6

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Колона7

Укупна
вреднот
(РСД) без
ПДВ

Колона8

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом

1
2

1
1

7.
8.

ATC-400CE Sensor PTFE
coating reparing kit, Milestone

Укупна цена добра без ПДВ-а (динара)
Посебно исказан припадајући ПДВ-е у складу са Законом о ПДВ-у
ПДВ(динара)
Укупна цена добра са ПДВ-ом (динара)
У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена:
- У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1А је и Образац 1Ц.
- У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1А је и Образац 1Б.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе
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Образац бр. 1A

Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА
– ПАРТИЈА 5–
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХРОМАТОГРАФЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,AGILENT TECHNOLOGIES“
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра за Партију 5: Резервни делови и
потрошни материјал за хроматографе произвођача ,,Agilent technologies“;у поступку јавне
набавке мале вредности ЈНМВ 08/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе
чланове групе понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима
се у случају доделе уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се
прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење
комплетне уговорне обавезе.
1. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара
2. Рок испоруке ___________ (максимум 30 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ (мин.30 дана) дана од дана отварања
понуде.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ (мин 12 месеци) месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ХРОМАТОГРАФЕ ПРОИЗВОЂАЧА ,,Agilent technologies “
Колона1

Р.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Назив материјала

Vacuum pump fluid
Liner,UI,splitless,sngl
e taper,glasswool
Syringe, 10ul tapered,
FN 23-26s/42/HP
Gold Plated Inlet Seal
with Washer
Oil Mist Filter 7.52in
long for E2M18
Liner,MS Certified,
spltls,sngl tpr,D,GW
Ferrule
Vespel/Graphite 250u
10/PK
0.4mm; 200,250um
ferrules 10/PK
Filament,high
temperature EI for
GCMS
HP-5MS 30m,
0.25mm, 0.25um,
Filter for cooling
water

Кол2

Јед.
мере

Колона3

Колона4

Колич
ина

Назив
произвођа
ча

кoм
кoм

1

кoм

1

кoм

2

кoм

1

кoм

1

пак

1

пак

1

кoм

2

кoм

1

кoм

1

Колона5

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона6

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

1

Укупна цена добра без ПДВ-а (динара)
ПДВ(динара)

Посебно исказан припадајући ПДВ-е у складу са Законом о ПДВ-у

Укупна цена добра са ПДВ-ом (динара)
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Колона7

Укупна
вреднот
(РСД) без
ПДВ

Колона8

Укупна
вредност (РСД)
са ПДВом
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Ре.
бр.

1.

НАЗИВ
УСЛУГЕ
Redovno
servisiranje и
odrzavanje

Јед.
мере

Колич
ина

ком

Јед. цена
(РСД) без
ПДВ

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Укупна
вреднот (РСД)
без ПДВ

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом

2

Укупно услуга без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно услуга са ПДВом (динара)
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 5
Укупно резервне
(динара)

компоненте

+

сервиси

и

одржавање

без

ПДВа

ПДВ (динара)
Укупно резервне компоненте +, сервиси и одржавање са ПДВом (динара)

У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена:
- У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1А је и Образац 1Ц.
- У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1А је и Образац 1Б.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Образац бр. 1A

Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА
– ПАРТИЈА 6 –
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,TELEDYN ADVANCE POLLUTÈON INSTRUMENTATION“
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра за Партију 8: Резервни делови и
потрошни материјал за инструменте произвођача ,,Teledyn advance pollutèon instrumentation“ у
поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 08/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе
чланове групе понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима
се у случају доделе уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се
прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење
комплетне уговорне обавезе.
2. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

28

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013

2. Рок испоруке ___________ (максимум 30 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ (мин.30 дана) дана од дана отварања
понуде.
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ (мин 12 месеци) месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА ,,Teledyn advance pollutèon instrumentation“

Колона1

Р.
бр.

Назив материјала

1.

47 мм х 0.1 мм ПТФЕ
филтери за заштиту од
прашине, 25/1

Кол2

Јед.
мере

Pak

Колона3

Колона4

Колона5

Количи
на

Назив
произвођа
ча

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона6

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Колона7

Укупна
вреднот
(РСД) без
ПДВ

Колона8

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом

7

Укупна цена опреме без ПДВ-а (динара)
ПДВ(динара)

Посебно исказан припадајући ПДВ-е у складу са Законом о ПДВ-у

Укупна цена опреме са ПДВ-ом (динара)

У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена:
- У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1А је и Образац 1Ц.
- У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1А је и Образац 1Б.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе

Образац бр. 1A

Број понуде:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Датум понуде:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА
– ПАРТИЈА 7–
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНАЛИЗАТОР ЗА УГЉЕНИК И
АЗОТ ПРОИЗВОЂАЧА ,,ANALYTIKJENA“
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра за Партију 8: Резервни делови и
потрошни материјал за анализатор за угљеник и азот произвођача ,,Analytikjena“ у поступку јавне
набавке мале вредности ЈНМВ 08/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе
чланове групе понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима
се у случају доделе уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се
прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење
комплетне уговорне обавезе.
3. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара
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2. Рок испоруке ___________ (максимум 30 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ (мин.30 дана) дана од дана отварања
понуде.
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ (мин 12 месеци) месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
У __________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Дана_______________________

МП

______________________________

Напомена:
- У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1А је и Образац 1Ц.
- У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1А је и Образац 1Б.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНАЛИЗАТОР
ЗА УГЉЕНИК И АЗОТ ПРОИЗВОЂАЧА ,,ANALYTIKJENA“
Колона1

Р.
бр.

1.

2.
3.

Кол2

Назив материјала

Јед.
мере

mains filter

kom

Колона3

Колона4

Колич
ина

Назив
произво
ђача

Колона5

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона6

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Колона7

Укупна
вреднот
(РСД) без
ПДВ

Колона8

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом

1

distribution valve,
complete

1

kom
Ozone generator, kom
complete

1

Укупна цена опреме без ПДВ-а (динара)
ПДВ(динара)

Посебно исказан припадајући ПДВ-е у складу са Законом о ПДВ-у

Укупна цена опреме са ПДВ-ом (динара)

Образац бр. 1Б
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Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
НОСИЛАЦ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ДА

НЕ

Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

У

За понуђача:

дана
М.П.

Напомена: Образац попунити у случају подношења заједничке понуде. Образац копирати како
би сваки од понуђача попунио образац са својим подацима.

Образац бр. 1Ц
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Подаци о подизвођачу
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
лице овлашћено за потписивање уговора:

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

У

%

За понуђача:

дана
М.П.
Напомена: Образац се попуњава само у случају да се понуда подноси са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача образац треба копирати.

Образац бр. 2
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 1
Резервни делови за аутоматски дестилатор произвођача ,,Selecta“
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ - а;
2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом;
3. Укупна цена артикла без ПДВ – а
4. Укупна цена артикла са ПДВ – ом
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге, добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне
набавке.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у
обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА:
Колона1

Р.
бр.

1.

Назив материјала

Макро епрувета
за узорке, Ø42

Кол2

Јед.
мере

ком

Резервни делови за аутоматски дестилатор произвођача ,,Selecta“;

Колона3

Колона4

Колич
ина

Назив
робне
марке

Колона5

Назив
произвођача

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона7

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

20

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
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Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом
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-у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 3.);
-у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 7.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 8 добија се цена предмета набавке
без ПДВ-а.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВа за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом која мора бити једнака
простом збиру укупне вредности са ПДВом за сваки тражени предмет

Образац бр. 2
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 2
Резервни делов и потрошни материјал за инструменте произвођача
,,Perkin Elmer“;
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ - а;
2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом;
3. Укупна цена артикла без ПДВ – а
4. Укупна цена артикла са ПДВ – ом
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге, добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне
набавке.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у
обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.

Резервне делове и потрошни материјал за
инструменте произвођача ,,Perkin Elmer“;
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА:

Колона1

Кол2

Јед.
мере

Кол3

Колона4

Колона5

Колона6

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произв
ођача

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Р.
бр.

Назив материјала

1.

Sample Tray for AS-93 plus
Autosampler, Capacity: 9/29,
50mL/15mL

ком

2

2.

Sample Tray for AS-93 plus
Autosampler, Capacity: 60,
15mL

ком

4

3.

GemCone Nebulizer for
Optиma2X00/4X00/5X00/7X
00

ком

1
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Колона7

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом
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4.

Crevo za nebulajzer

ком

1

5.

PTFE Tubing 031x,016 PER
1FT/0,3m

ком

1

6.

Xflow Neb Emf Cap O-ring

ком

1

7.

End Cap Ring for Scoot Spray
Chamber

ком

1

8.

PTFE membrane pak. 50/1

пак.

1

Pump tube 1,520*0,860mm,
yelow/blue/yelow pak.12/1
OQPV/IPV za instrument
ICP-OES Optиma 7000 DV

пак

1

ком

1

9.
10.

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)

Ре.
бр.

1.

2.

НАЗИВ
УСЛУГЕ
Redovno
servisiranje и
odrzavanje
Etaloniranje
instrumenta

Јед.
мере

Колич
ина

ком

1

ком

2

Јед. цена
(РСД) без
ПДВ

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Укупна
вреднот (РСД)
без ПДВ

Укупно услуга без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно услуга са ПДВом (динара)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 3.);
-у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 7.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 8 добија се цена предмета набавке
без ПДВ-а.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВа за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом која мора бити једнака
простом збиру укупне вредности са ПДВом за сваки тражени предмет
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Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 3
Резервни делови и потрошни материјал за инструменте произвођача ,, Dionex”
,,Hach“ ; ,, Radiometar“
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ - а;
2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом;
3. Укупна цена артикла без ПДВ – а
4. Укупна цена артикла са ПДВ – ом
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге, добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне
набавке.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у
обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.

Резервни делови и потрошни материјал за
инструменте произвођача ,, Dionex” ; ,,Hach“ ; ,, Radiometar“
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА:

Колона1

Кол2

Јед.
мере

Кол3

Колона4

Колона5

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произвођа
ча

Р.
бр.

Назив материјала

1.

5 mL vials with filter caps
– DIONEX 250/kutija

пак

2

2.

Combined pH electrode
Red Rod PHC2001-8
RADIOMETER

ком

1

3.

GlassFиber_Cellulose,
Size-27mm, 100PCS,
(DIONEX, P/N-068093)

пак

4.

Elektroda PHC 101/1
za pH-metar

ком

3

5.

Elektroda
za pH-metar
SensIONTM+EC71

ком

1

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

2
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Колона7

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом
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Elektroda za kондуктометар
HACH SensIONTM+PH31

ком

1

Elektroda za lабораторијски
7. кондуктометар
RADIOMETAR

ком

1

ком

2

6.

8.

Elektroda za oксигометар
HACH HQ 30d

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)

Ре.
бр.

1.

2.

НАЗИВ
УСЛУГЕ
Redovno
servisiranje и
odrzavanje
Etaloniranje
instrumenta

Јед.
мере

Колич
ина

ком

13

ком

18

Јед. цена
(РСД) без
ПДВ

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Укупна
вреднот (РСД)
без ПДВ

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом

Укупно услуга без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно услуга са ПДВом (динара)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
-у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
-у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 3.);
-у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 7.) са траженим количинама (које
су наведене у колони 3.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 8 добија се цена предмета набавке без ПДВа.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВа за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом која мора бити једнака простом
збиру укупне вредности са ПДВом за сваки тражени предмет
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 4
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,MILESTONE”
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ - а;
2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом;
3. Укупна цена артикла без ПДВ – а
4. Укупна цена артикла са ПДВ – ом
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге, добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да је
носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне набавке.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,MILESTONE”
Колона1

Кол2

Р.
бр.

Назив материјала

1.

HS-08 HTC protection shield
for HPR-100
ATC adapter disc, Milestone

2.
3.

4.
5.
6.

ATC cup spring, Milestone
ATC-CE ceramic pipe with
PTFE coating and siling,
Milestone
ATC-CE vessel cap, Milestone
ATC pressure screw, Milestone
ATC-CE/FO Reference pin,
Milestone

Коло
на3

Јед.
мере

Кол
ичи
на

кoм

1

кoм
кoм
кoм

1

кoм
кoм
пак

1

пак

1

Колона4

Колона5

Назив
произв
ођача

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона6

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

1
2

1
1

7.
8.

ATC-400CE Sensor PTFE
coating reparing kit, Milestone

Укупна цена добра без ПДВ-а (динара)
Посебно исказан припадајући ПДВ-е у складу са Законом о ПДВ-у
ПДВ(динара)
Укупна цена добраса ПДВ-ом (динара)
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Колона7

Укупна
вреднот
(РСД) без
ПДВ

Колона8

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом
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Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у
обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 2.);
-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 6.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 7. добија се цена предмета набавке
без ПДВ-а.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВа за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом која мора бити једнака
простом збиру укупне вредности са ПДВом за сваки тражени предмет
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Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 5
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,AGILENT TECHNOLOGIES“
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ - а;
2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом;
3. Укупна цена артикла без ПДВ – а
4. Укупна цена артикла са ПДВ – ом
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге, добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне
набавке.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у
обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,AGILENT TECHNOLOGIES“
Колона1

Р.
бр.

1.

2.

3.
4.
5.

Назив материјала

Vacuum pump
fluid
Liner,UI,splitless,s
ngle
taper,glasswool
Syringe, 10ul
tapered, FN 2326s/42/HP
Gold Plated Inlet
Seal with Washer
Oil Mist Filter

Кол2

Јед.
мере

Колона3

Колич
ина

кoм

1

кoм

1

кoм

1

кoм

2

кoм

1

Колона4

Колона5

Назив
произвођача

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом
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Колона7

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона8

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

7.52in long for
E2M18
Liner,MS
Certified,
spltls,sngl
tpr,D,GW
Ferrule
Vespel/Graphite
250u 10/PK
0.4mm;
200,250um
ferrules 10/PK
Filament,high
temperature EI
for GCMS
HP-5MS 30m,
0.25mm, 0.25um,
Filter for cooling
water

кoм

1

пак

1

пак

1

кoм

2

кoм

1

кoм

1

Укупна цена добра без ПДВ-а (динара)
Посебно исказан припадајући ПДВ-е у складу са Законом о ПДВ-у
ПДВ(динара)
Укупна цена добра са ПДВ-ом (динара)

Ре.
бр.

1.

НАЗИВ
УСЛУГЕ
Redovno
servisiranje и
odrzavanje

Јед.
мере

ком

Колич
ина

Јед. цена
(РСД) без
ПДВ

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Укупна
вреднот (РСД)
без ПДВ

2

Укупно услуга без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно услуга са ПДВом (динара)
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Укупна вредност
(РСД) са ПДВом
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 2.);
-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 6.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 7. добија се цена предмета набавке
без ПДВ-а.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВа за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом која мора бити једнака
простом збиру укупне вредности са ПДВом за сваки тражени предмет
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Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 6
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,TELEDYN ADVANCE POLLUTÈON INSTRUMENTATION“
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ - а;
2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом;
3. Укупна цена артикла без ПДВ – а
4. Укупна цена артикла са ПДВ – ом
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге, добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне
набавке.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у
обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ,,TELEDYN ADVANCE POLLUTÈON INSTRUMENTATION“
Колона1

Р.
бр.

Назив материјала

1.

47 мм х 0.1 мм
ПТФЕ филтери за
заштиту од
прашине, 25/1

Кол2

Јед.
мере

Pak

Колона3

Колич
ина

Колона4

Колона5

Назив
произвођача

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

7

Укупна цена опреме без ПДВ-а (динара)
ПДВ(динара)

Посебно исказан припадајући ПДВ-е у складу са Законом о ПДВ-у

Укупна цена опреме са ПДВ-ом (динара)
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Колона7

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона8

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 2.);
-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 6.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 7. добија се цена предмета набавке
без ПДВ-а.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВа за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом која мора бити једнака
простом збиру укупне вредности са ПДВом за сваки тражени предмет
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 7
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНАЛИЗАТОР ЗА УГЉЕНИК И
АЗОТ ПРОИЗВОЂАЧА ,,ANALYTIKJENA“
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 08/2013)
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ - а;
2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом;
3. Укупна цена артикла без ПДВ – а
4. Укупна цена артикла са ПДВ – ом
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге, добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне
набавке.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у
обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНАЛИЗАТОР
ЗА УГЉЕНИК И АЗОТ ПРОИЗВОЂАЧА ,,ANALYTIKJENA“
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 2.);
-у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 6.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 7. добија се цена предмета набавке
без ПДВ-а.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВа за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом која мора бити једнака
простом збиру укупне вредности са ПДВом за сваки тражени предмет

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

49
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Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Став 1. ЗЈН, подносимо вам структуру трошкова насталих
приликом припреме понуде број ___________ од __________ у поступку јавне набавке мале
вредности добра – ,,Резервни делови за лабораторијске инструменте, са уградњом“ ЈНМВ
08/2013 за потребе „Агенције за заштиту животне средине“.
Редни
број
1.
2.

ВРСТА И ОПИС ТРОШКА

ИЗНОС

Трошкови израде документације
Трошкови прибављања средстава обезбеђења
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова осим у случају обуставе поступка јавне набавке мале вредности из
разлога који су на страни Наручиоца. Наручилац ће тада понуђачу надокнадити трошкове
припреме понуде израде документације као и трошкове прибављања средства обезбеђења, а под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана
М.П.
НАПОМЕНА:
-

Није обавезно попунити и доставити овај Образац.
Уколико понуђач у оквиру понуде, достави Образац трошкова припреме понуде, потребно
је да исти буде попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом, у ком
случају ће се ако дође до обуставе поступка, сматрати да је поднео захтев за накнаду
трошкова припреме понуде
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Образац бр. 4А

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
за партију/партије број ___________________
(уписати број партије/партија на коју/које се изјава односи)
Понуђач ________________________________________________ из _________________________,
Адреса: _____________________________________________,
Матични број: ____________________.
Овом Изјавом потврђујемо да смо разумели и у потпуности прихватили све услове наручиоца
(обавезне и додатне) у вези учешћа у овој предметној набавци мале вредности;
Овом Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорности
потврђујемо да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности,
а која је саставни део конкурсне документације у складу са чланом 77. Став 4. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) и то :
 да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
 да нисам као ни мој законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
 да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
 да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе ако имамо седиште на њеној територији;
 да поседујемо захтеване техничке капацитете;
Овом Изјавом изражавамо сагласност да наручилац може у случајевима предвиђеним уговорним
одредбама реализовати предвиђена средства обезбеђења у пуном обиму, без посебних услова или
сагласности;
Овом Изјавом понуђач се обавезује да ће извршити набавку добара у складу са карактеристикама
из конкурсне документације.
Овом Изјавом истичемо намеру да у духу добрих пословних обичаја приступимо учешћу у овом
поступку мале набавке ЈНМВ 08/2013.
У

За понуђача:

дана
М.П.

НАПОМЕНЕ:
- Образац се попуњава у случају подношења понуде самостално и у заједничкој понуди. У
случају заједничке понуде образац треба копирати за сваког понуђача.
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Образац бр. 4Б

ИЗЈАВА
Изјављујемo под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да наш
подизвођач ____________________________ испуњава све обавезне и додатне услове из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) утврђене
Конкурсном документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за избор
најповољнијег понуђача за набавку добра – ,,Резервни делови за лабораторијске
инструменте, са уградњом“ ЈНМВ 08/2013 за потребе „Агенције за заштиту животне
средине“..

Датум:
______________________
Датум:
______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица подизвођача
_________________________________

Напомена: Образац се доставља само у случају да се понуда подноси са подизвођачем. У
случају већег броја подизвођача образац треба копирати.
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Образац бр. 5

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и
ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Изјављујемo под материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо у циљу
обезбеђења доброг извршења посла и отклањање грешака у гарантном року, најкасније у
тренутку закључења уговора о јавној набавци, предати Наручиоцу потписане и оверене
сопствене менице са меничним овлашћењем у складу са захтевима конкурсне
дикументације а која je уписана у Регистар меница који води Народна банка Србије.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра –
,,Резервни делови за лабораторијске инструменте, са уградњом“ за потребе „Агенције за
заштиту животне средине“ ЈНМВ 08/2013

У

За понуђача:

дана
М.П.
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. став 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
за партију/партије број ___________________
(уписати број партије/партија на коју/које се изјава односи)

Изјављујемo под материјалном и кривичном одговорношћу да смо понуду поднели
независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицем.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра –
,,Резервни делови за лабораторијске инструменте, са уградњом“ ЈНМВ 08/2013 за потребе
„Агенције за заштиту животне средине“.

У

За понуђача:

дана
М.П.
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Образац бр. 7

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________ у поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 08/2013, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Прилог 1
МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр.
27а, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац)
ПИБ: 103297190
и
____________________________са седиштем у _____________ул. _____________бр.
__________________кога заступа директор____________________,(у даљем тексту
Испоручилац)
ПИБ:________________
Број набавке: ЈН М.В. 08/2013
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број 404-02-35/2013-01 од 18.11.2013. године,
покренуо поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за лабораторијске
инструменте, са уградњом (број јавне набавке: ЈНМВ 08/2013);
-да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број ____________________, од
________________ године по овој јавној набавци, а у свему према прихваћеној Понуди
Продавца број_______________,од ___________________године, која чини саставни део овог
Уговора.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка куповина резервниx деловa за аутоматски
дестилатор произвођача ,,Selecta“.
Испоручилац се обавезује да у складу са потребама Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и једичној цени у
складу са обрасцем структуре цене од _________. 2013. године, који чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог
ПДВ-а износи _________________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом
износи ___________________ динара.
Једина цена која је исказана у обрасцу структуре цена је фиксна до окончања уговора и
обухвата све трошкове.
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(Попунити страну)
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара у вредности рачуна
са припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније у року од 3 (три) дана
након извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у
коме ће бити назначен број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, као и број
отпремнице, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике
Србије и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативноквантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица
Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
Члан 4.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању
уговора, на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној
поруџбеници Наручиоца. Испоручилац ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке
извршити по писаном захтеву Наручиоца, у року од _______ (макс. 30 дана) календарских
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној
локацији Купца : у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, у свему према техничкој
спецификацији (врсти и количинама) и која је саставни део уговора.
Приликом испоруке, Испоручилац је дужан да достави оверене гарантни лист и сву
пратећу документацију за испоручену опрему.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
Члан 5.
Гарантни рок за предмет набавке износи ______(мин 12 месеци) месеци и почиње да
тече од дана примопредаје добра које чини предмет овог Уговора.
Испоручилац гарантује да ће предмет набавке бити фабрички нов, првокласног
квалитета и без оштећења.
Испоручилац је обавезан да у периоду гарантног рока, одмах по пријему обавештења о
насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
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Извршилац је у обавези да у току гарантног периода на писани захтев Наручиоца, а
најкасније у року од 30 дана отклони све недостатке у вези са извршеним предметним
услугама који нису узроковани од стране Наручиоца као последица нестручног и
неадекватног руковања предметним добром.
Ако не отклони недостатке након 30 дана да је у обавези да позове стручњака из
иностранства или стручњака са вишегодишњим искуством.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговора по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити депонована
средства обезбеђења.
(Попунити страну)
Члан 6.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квалитативан преглед добара.
Наручилац задржава право да пре испоруке спроведе предпријем. Предпријем
обухвата проверу припремљене документације, квалитативни преглед испоруке (визуелни,
димензионални и функционални).
Након квалитативног прегледа и констатације да испоручено добро није у функцији
или да одступа од захтеване техничке спецификације, Наручилац задржава право да не
изврши пријем добара, што ће се записнички констатовати, и у истом обавезати
Испоручиоца да у року од 15 дана испоручи добро према захтевима Наручиоца.
Неиспуњења ових захтева Испоручилац одговоара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена.
Уколико представник Наручиоца приликом пријема добара утврди да је испоручено
добро одговарајуће, обавезан је да потпише отпремницу.
Члан 8.
У случају прекорачења уговореног рока из члана 4. овог уговора, Испоручилац се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од
уговорене вредности са ПДВ-ом, а не више од 5%.
У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана,
Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава
право да раскине предметни Уговор.
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
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1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача;
и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац
не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу након истека гарантног рока.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних
обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни
уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
Члан 12.

Уговор се закључује до испуњења вредности из члана 2. став 1. овог Уговора, уз
ограничење да период трајања Уговора не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана
закључења овог Уговора.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
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Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац, а 4 (четири) Наручилац.
ИСПОРУЧИЛАЦ

Наручилац
ДИРЕКТОР
Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр.
27а, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац)
ПИБ: 103297190
и
____________________________са седиштем у _____________ул. _____________бр.
__________________кога заступа директор____________________,(у даљем тексту
Испоручилац)
ПИБ:________________
Број набавке: ЈН М.В. 08/2013
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број 404-02-35/2013-01 од 18.11.2013. године,
покренуо поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за лабораторијске
инструменте, са уградњом (број јавне набавке: ЈНМВ 08/2013);
-да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број ____________________, од
________________ године по овој јавној набавци, а у свему према прихваћеној Понуди
Продавца број_______________,од ___________________године, која чини саставни део овог
Уговора.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка резервниx деловa и потрошнog материјалa за
инструменте произвођача ,,Perkin Elmer“.
Испоручилац се обавезује да у складу са потребама Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и једичној цени у
складу са обрасцем структуре цене од _________. 2013. године, који чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог
ПДВ износи _________________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом
износи ___________________ динара.
Једина цена која је исказана у обрасцу структуре цена је фиксна до окончања уговора и
обухвата све трошкове.
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(Попунити страну)
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара у вредности рачуна
са припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније у року од 3 (три) дана
након извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у
коме ће бити назначен број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, као и број
отпремнице, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике
Србије и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативноквантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица
Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
Члан 4.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању
уговора, на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној
поруџбеници Наручиоца. Испоручилац ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке
извршити по писаном захтеву Наручиоца, у року од _______ (макс. 30 дана) календарских
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној
локацији Купца : у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, у свему према техничкој
спецификацији (врсти и количинама) и која је саставни део уговора..
Приликом испоруке, Испоручилац је дужан да достави оверене гарантни лист и сву
пратећу документацију за испоручену опрему.
Испоручилац је дужан да услуге уградње, односно еталонирања, сервиса и одржавања
изврши на локацијама које су приложене у техничкој спецификацији Наручиоца.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.

Члан 5.
Гарантни рок за предмет набавке износи ______(мин 12 месеци) месеци и почиње да
тече од дана примопредаје добра које чини предмет овог Уговора.
Испоручилац гарантује да ће предмет набавке бити фабрички нов, првокласног
квалитета и без оштећења.
Испоручилац је обавезан да у периоду гарантног рока, одмах по пријему обавештења о
насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар.
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У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Извршилац је у обавези да у току гарантног периода на писани захтев Наручиоца, а
најкасније у року од 30 дана отклони све недостатке у вези са извршеним предметним
услугама који нису узроковани од стране Наручиоца као последица нестручног и
неадекватног руковања предметним добром.
Ако не отклони недостатке након 30 дана да је у обавези да позове стручњака из
иностранства или стручњака са вишегодишњим искуством.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговора по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити депонована
средства обезбеђења.
(Попунити страну)
Члан 6.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квалитативан преглед добара.
Наручилац задржава право да пре испоруке спроведе предпријем. Предпријем
обухвата проверу припремљене документације, квалитативни преглед испоруке (визуелни,
димензионални и функционални).
Након квалитативног прегледа и констатације да испоручено добро није у функцији
или да одступа од захтеване техничке спецификације, Наручилац задржава право да не
изврши пријем добара, што ће се записнички констатовати, и у истом обавезати
Испоручиоца да у року од 15 дана испоручи добро према захтевима Наручиоца.
Неиспуњења ових захтева Испоручилац одговоара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена.
Уколико представник Наручиоца приликом пријема добара утврди да је испоручено
добро одговарајуће, обавезан је да потпише отпремницу.
Члан 8.
У случају прекорачења уговореног рока из члана 4. овог уговора, Испоручилац се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од
уговорене вредности са ПДВ-ом, а не више од 5%.
У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана,
Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава
право да раскине предметни Уговор.
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Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача;
и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац
не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу након истека гарантног рока.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.

Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних
обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни
уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
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Члан 12.

Уговор се закључује до испуњења вредности из члана 2. став 1. овог Уговора, уз
ограничење да период трајања Уговора не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана
закључења овог Уговора.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 13
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац, а 4 (четири) Наручилац.
ИСПОРУЧИЛАЦ

Наручилац
ДИРЕКТОР
Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр.
27а, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац)
ПИБ: 103297190
и
____________________________са седиштем у _____________ул. _____________бр.
__________________кога заступа директор____________________,(у даљем тексту
Испоручилац)
ПИБ:________________
Број набавке: ЈН М.В. 08/2013
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број 404-02-35/2013-01 од 18.11.2013. године,
покренуо поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за
лабораторијске инструменте, са уградњом (број јавне набавке: ЈНМВ 08/2013);
-да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број ____________________, од
________________ године по овој јавној набавци, а у свему према прихваћеној Понуди
Продавца број_______________,од ___________________године, која чини саставни део
овог Уговора.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка резервниx деловa и потрошнoг материјала за
инструменте произвођача ,, Dionex”, ,,Hach“ и ,, Radiometar“.
Испоручилац се обавезује да у складу са потребама Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и једичној цени у
складу са обрасцем структуре цене од _________. 2013. године, који чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог
ПДВ износи _________________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом
износи ___________________ динара.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

66

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013

Једина цена која је исказана у обрасцу структуре цена је фиксна до окончања уговора и
обухвата све трошкове.
(Попунити страну)
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара у вредности рачуна
са припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније у року од 3 (три) дана
након извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у
коме ће бити назначен број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, као и број
отпремнице, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике
Србије и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативноквантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица
Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
Члан 4.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању
уговора, на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној
поруџбеници Наручиоца. Испоручилац ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке
извршити по писаном захтеву Наручиоца, у року од _______ (макс. 30 дана) календарских
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној
локацији Купца : у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, у свему према техничкој
спецификацији (врсти и количинама) и која је саставни део уговора.
Приликом испоруке, Испоручилац је дужан да достави оверене гарантни лист и сву
пратећу документацију за испоручену опрему.
Испоручилац је дужан да услуге уградње, односно еталонирања, сервиса и одржавања
изврши на локацијама које су приложене у техничкој спецификацији Наручиоца.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.

Члан 5.
Гарантни рок за предмет набавке износи ______(мин 12 месеци) месеци и почиње да
тече од дана примопредаје добра које чини предмет овог Уговора.
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Испоручилац гарантује да ће предмет набавке бити фабрички нов, првокласног
квалитета и без оштећења.
Испоручилац је обавезан да у периоду гарантног рока, одмах по пријему обавештења о
насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Извршилац је у обавези да у току гарантног периода на писани захтев Наручиоца, а
најкасније у року од 30 дана отклони све недостатке у вези са извршеним предметним
услугама који нису узроковани од стране Наручиоца као последица нестручног и
неадекватног руковања предметним добром.
Ако не отклони недостатке након 30 дана да је у обавези да позове стручњака из
иностранства или стручњака са вишегодишњим искуством.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговора по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити депонована
средства обезбеђења.
(Попунити страну)
Члан 6.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квалитативан преглед добара.
Наручилац задржава право да пре испоруке спроведе предпријем. Предпријем
обухвата проверу припремљене документације, квалитативни преглед испоруке (визуелни,
димензионални и функционални).
Након квалитативног прегледа и констатације да испоручено добро није у функцији
или да одступа од захтеване техничке спецификације, Наручилац задржава право да не
изврши пријем добара, што ће се записнички констатовати, и у истом обавезати
Испоручиоца да у року од 15 дана испоручи добро према захтевима Наручиоца.
Неиспуњења ових захтева Испоручилац одговоара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена.
Уколико представник Наручиоца приликом пријема добара утврди да је испоручено
добро одговарајуће, обавезан је да потпише отпремницу.
Члан 8.
У случају прекорачења уговореног рока из члана 4. овог уговора, Испоручилац се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од
уговорене вредности са ПДВ-ом, а не више од 5%.
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У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана,
Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава
право да раскине предметни Уговор.
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача;
и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац
не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу након истека гарантног рока.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних
обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни
уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
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Члан 12.
Уговор се закључује до испуњења вредности из члана 2. став 1. овог Уговора, уз
ограничење да период трајања Уговора не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана
закључења овог Уговора.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац, а 4 (четири) Наручилац.
ИСПОРУЧИЛАЦ

Наручилац
ДИРЕКТОР
Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр.
27а, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац)
ПИБ: 103297190
и
____________________________са седиштем у _____________ул. _____________бр.
__________________кога заступа директор____________________,(у даљем тексту
Испоручилац)
ПИБ:________________
Број набавке: ЈН М.В. 08/2013
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број 404-02-35/2013-01 од 18.11.2013. године,
покренуо поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за
лабораторијске инструменте, са уградњом (број јавне набавке: ЈНМВ 08/2013);
-да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број ____________________, од
________________ године по овој јавној набавци, а у свему према прихваћеној Понуди
Продавца број_______________,од ___________________године, која чини саставни део овог
Уговора.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка резервних делова и потрошног материјала за
инструменте произвођача ,,Milestone”.
Испоручилац се обавезује да у складу са потребама Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и једичној цени у
складу са обрасцем структуре цене од _________. 2013. године, који чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог
ПДВ износи _________________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом
износи ___________________ динара.
Једина цена која је исказана у обрасцу структуре цена је фиксна до окончања уговора и
обухвата све трошкове.
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(Попунити страну)
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара у вредности рачуна
са припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније у року од 3 (три) дана
након извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у
коме ће бити назначен број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, као и број
отпремнице, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике
Србије и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативноквантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица
Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
Члан 4.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању
уговора, на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној
поруџбеници Наручиоца. Испоручилац ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке
извршити по писаном захтеву Наручиоца, у року од _______ (макс. 30 дана) календарских
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној
локацији Купца : у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, у свему према техничкој
спецификацији (врсти и количинама) и која је саставни део уговора.
Приликом испоруке, Испоручилац је дужан да достави оверене гарантни лист и сву
пратећу документацију за испоручену опрему.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
Члан 5.
Гарантни рок за предмет набавке износи ______(мин 12 месеци) месеци и почиње да
тече од дана примопредаје добра које чини предмет овог Уговора.
Испоручилац гарантује да ће предмет набавке бити фабрички нов, првокласног
квалитета и без оштећења.
Испоручилац је обавезан да у периоду гарантног рока, одмах по пријему обавештења о
насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Извршилац је у обавези да у току гарантног периода на писани захтев Наручиоца, а
најкасније у року од 30 дана отклони све недостатке у вези са извршеним предметним
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услугама који нису узроковани од стране Наручиоца као последица нестручног и
неадекватног руковања предметним добром.
Ако не отклони недостатке након 30 дана да је у обавези да позове стручњака из
иностранства или стручњака са вишегодишњим искуством.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговора по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити депонована
средства обезбеђења.
(Попунити страну)
Члан 6.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квалитативан преглед добара.
Наручилац задржава право да пре испоруке спроведе предпријем. Предпријем
обухвата проверу припремљене документације, квалитативни преглед испоруке (визуелни,
димензионални и функционални).
Након квалитативног прегледа и констатације да испоручено добро није у функцији
или да одступа од захтеване техничке спецификације, Наручилац задржава право да не
изврши пријем добара, што ће се записнички констатовати, и у истом обавезати
Испоручиоца да у року од 15 дана испоручи добро према захтевима Наручиоца.
Неиспуњења ових захтева Испоручилац одговоара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена.
Уколико представник Наручиоца приликом пријема добара утврди да је испоручено
добро одговарајуће, обавезан је да потпише отпремницу.
Члан 8.
У случају прекорачења уговореног рока из члана 4. овог уговора, Испоручилац се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од
уговорене вредности са ПДВ-ом, а не више од 5%.
У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана,
Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава
право да раскине предметни Уговор.
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
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1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача;
и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац
не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу након истека гарантног рока.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних
обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни
уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
Члан 12.
Уговор се закључује до испуњења вредности из члана 2. став 1. овог Уговора, уз
ограничење да период трајања Уговора не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана
закључења овог Уговора.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
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Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац, а 4 (четири) Наручилац.
ИСПОРУЧИЛАЦ

Наручилац
ДИРЕКТОР
Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 5
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр.
27а, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац)
ПИБ: 103297190
и
____________________________са седиштем у _____________ул. _____________бр.
__________________кога заступа директор____________________,(у даљем тексту
Испоручилац)
ПИБ:________________
Број набавке: ЈН М.В. 08/2013
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број 404-02-35/2013-01 од 18.11.2013. године,
покренуо поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за
лабораторијске инструменте, са уградњом (број јавне набавке: ЈНМВ 08/2013);
-да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број ____________________, од
________________ године по овој јавној набавци, а у свему према прихваћеној Понуди
Продавца број_______________,од ___________________године, која чини саставни део
овог Уговора.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка резервних делова и потрошног материјала за
хроматографе произвођача ,,Agilent technologies“.
Испоручилац се обавезује да у складу са потребама Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и једичној цени у
складу са обрасцем структуре цене од _________. 2013. године, који чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог
ПДВ износи _________________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом
износи ___________________ динара.
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Једина цена која је исказана у обрасцу структуре цена је фиксна до окончања уговора и
обухвата све трошкове.
(Попунити страну)
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара у вредности рачуна
са припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније у року од 3 (три) дана
након извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у
коме ће бити назначен број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, као и број
отпремнице, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике
Србије и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативноквантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица
Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
Члан 4.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању
уговора, на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној
поруџбеници Наручиоца. Испоручилац ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке
извршити по писаном захтеву Наручиоца, у року од _______ (макс. 30 дана) календарских
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној
локацији Купца : у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, у свему према техничкој
спецификацији (врсти и количинама) и која је саставни део уговора.
Приликом испоруке, Испоручилац је дужан да достави оверене гарантни лист и сву
пратећу документацију за испоручену опрему.
Испоручилац је дужан да услуге уградње, сервиса и одржавања изврши на локацијама
које су приложене у техничкој спецификацији Наручиоца.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.

Члан 5.
Гарантни рок за предмет набавке износи ______(мин 12 месеци) месеци и почиње да
тече од дана примопредаје добра које чини предмет овог Уговора.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

77

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013

Испоручилац гарантује да ће предмет набавке бити фабрички нов, првокласног
квалитета и без оштећења.
Испоручилац је обавезан да у периоду гарантног рока, одмах по пријему обавештења о
насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Извршилац је у обавези да у току гарантног периода на писани захтев Наручиоца, а
најкасније у року од 30 дана отклони све недостатке у вези са извршеним предметним
услугама који нису узроковани од стране Наручиоца као последица нестручног и
неадекватног руковања предметним добром.
Ако не отклони недостатке након 30 дана да је у обавези да позове стручњака из
иностранства или стручњака са вишегодишњим искуством.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговора по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити депонована
средства обезбеђења.
(Попунити страну)
Члан 6.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квалитативан преглед добара.
Наручилац задржава право да пре испоруке спроведе предпријем. Предпријем
обухвата проверу припремљене документације, квалитативни преглед испоруке (визуелни,
димензионални и функционални).
Након квалитативног прегледа и констатације да испоручено добро није у функцији
или да одступа од захтеване техничке спецификације, Наручилац задржава право да не
изврши пријем добара, што ће се записнички констатовати, и у истом обавезати
Испоручиоца да у року од 15 дана испоручи добро према захтевима Наручиоца.
Неиспуњења ових захтева Испоручилац одговоара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена.
Уколико представник Наручиоца приликом пријема добара утврди да је испоручено
добро одговарајуће, обавезан је да потпише отпремницу.
Члан 8.
У случају прекорачења уговореног рока из члана 4. овог уговора, Испоручилац се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од
уговорене вредности са ПДВ-ом, а не више од 5%.
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У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана,
Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава
право да раскине предметни Уговор.
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача;
и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац
не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу након истека гарантног рока.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.

Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних
обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни
уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене
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околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
Члан 12.
Уговор се закључује до испуњења вредности из члана 2. став 1. овог Уговора, уз
ограничење да период трајања Уговора не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана
закључења овог Уговора.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац, а 4 (четири) Наручилац.
ИСПОРУЧИЛАЦ

Наручилац
ДИРЕКТОР
Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 6
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр.
27а, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац)
ПИБ: 103297190
и
____________________________са седиштем у _____________ул. _____________бр.
__________________кога заступа директор____________________,(у даљем тексту
Испоручилац)
ПИБ:________________
Број набавке: ЈН М.В. 08/2013
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број 404-02-35/2013-01 од 18.11.2013. године,
покренуо поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за
лабораторијске инструменте, са уградњом (број јавне набавке: ЈНМВ 08/2013);
-да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број ____________________, од
________________ године по овој јавној набавци, а у свему према прихваћеној Понуди
Продавца број_______________,од ___________________године, која чини саставни део
овог Уговора.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка резервних делова и потрошног материјала за
инструменте произвођача ,,Teledyn Advance Pollution Instrumentation“.
Испоручилац се обавезује да у складу са потребама Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и једичној цени у
складу са обрасцем структуре цене од _________. 2013. године, који чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог
ПДВ износи _________________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом
износи ___________________ динара.
Једина цена која је исказана у обрасцу структуре цена је фиксна до окончања уговора и
обухвата све трошкове.
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(Попунити страну)
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара у вредности рачуна
са припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније у року од 3 (три) дана
након извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у
коме ће бити назначен број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, као и број
отпремнице, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике
Србије и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативноквантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица
Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
Члан 4.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању
уговора, на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној
поруџбеници Наручиоца. Испоручилац ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке
извршити по писаном захтеву Наручиоца, у року од _______ (макс. 30 дана) календарских
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној
локацији Купца : у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, у свему према техничкој
спецификацији (врсти и количинама) и која је саставни део уговора.
Приликом испоруке, Испоручилац је дужан да достави оверене гарантни лист и сву
пратећу документацију за испоручену опрему.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.

Члан 5.
Гарантни рок за предмет набавке износи ______(мин 12 месеци) месеци и почиње да
тече од дана примопредаје добра које чини предмет овог Уговора.
Испоручилац гарантује да ће предмет набавке бити фабрички нов, првокласног
квалитета и без оштећења.
Испоручилац је обавезан да у периоду гарантног рока, одмах по пријему обавештења о
насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар.
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У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Извршилац је у обавези да у току гарантног периода на писани захтев Наручиоца, а
најкасније у року од 30 дана отклони све недостатке у вези са извршеним предметним
услугама који нису узроковани од стране Наручиоца као последица нестручног и
неадекватног руковања предметним добром.
Ако не отклони недостатке након 30 дана да је у обавези да позове стручњака из
иностранства или стручњака са вишегодишњим искуством.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговора по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити депонована
средства обезбеђења.
(Попунити страну)
Члан 6.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квалитативан преглед добара.
Наручилац задржава право да пре испоруке спроведе предпријем. Предпријем
обухвата проверу припремљене документације, квалитативни преглед испоруке (визуелни,
димензионални и функционални).
Након квалитативног прегледа и констатације да испоручено добро није у функцији
или да одступа од захтеване техничке спецификације, Наручилац задржава право да не
изврши пријем добара, што ће се записнички констатовати, и у истом обавезати
Испоручиоца да у року од 15 дана испоручи добро према захтевима Наручиоца.
Неиспуњења ових захтева Испоручилац одговоара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена.
Уколико представник Наручиоца приликом пријема добара утврди да је испоручено
добро одговарајуће, обавезан је да потпише отпремницу.
Члан 8.
У случају прекорачења уговореног рока из члана 4. овог уговора, Испоручилац се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од
уговорене вредности са ПДВ-ом, а не више од 5%.
У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана,
Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава
право да раскине предметни Уговор.
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Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача;
и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац
не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу након истека гарантног рока.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.

Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних
обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни
уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
Члан 12.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

84

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013

Уговор се закључује до испуњења вредности из члана 2. став 1. овог Уговора, уз
ограничење да период трајања Уговора не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана
закључења овог Уговора.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац, а 4 (четири) Наручилац.
ИСПОРУЧИЛАЦ

Наручилац
ДИРЕКТОР
Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 7
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр.
27а, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту Наручилац)
ПИБ: 103297190
и
____________________________са седиштем у _____________ул. _____________бр.
__________________кога заступа директор____________________,(у даљем тексту
Испоручилац)
ПИБ:________________
Број набавке: ЈН М.В. 08/2013
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број 404-02-35/2013-01 од 18.11.2013. године,
покренуо поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за
лабораторијске инструменте, са уградњом (број јавне набавке: ЈНМВ 08/2013);
-да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број ____________________, од
________________ године по овој јавној набавци, а у свему према прихваћеној Понуди
Продавца број_______________,од ___________________године, која чини саставни део
овог Уговора.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка резервних делова и потрошног материјала за
инструменте произвођача ,,Teledyn Advance Pollution Instrumentation“.
Испоручилац се обавезује да у складу са потребама Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и једичној цени у
складу са обрасцем структуре цене од _________. 2013. године, који чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог
ПДВ износи _________________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом
износи ___________________ динара.
Једина цена која је исказана у обрасцу структуре цена је фиксна до окончања уговора и
обухвата све трошкове.
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(Попунити страну)
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара у вредности рачуна
са припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније у року од 3 (три) дана
након извршеног промета (испоруке добра) рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у
коме ће бити назначен број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, као и број
отпремнице, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике
Србије и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном квалитативноквантитативном пријему добара и копија потписане и оверене отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица
Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
Члан 4.
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца - по потписивању
уговора, на основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Испоручилац је дужан да целокупну количину добара испоручи по свакој упућеној
поруџбеници Наручиоца. Испоручилац ће испоруку добра које је предмет ове јавне набавке
извршити по писаном захтеву Наручиоца, у року од _______ (макс. 30 дана) календарских
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Испорука и кванититатвно-квалитативни пријем добара вршиће се на централној
локацији Купца : у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, у свему према техничкој
спецификацији (врсти и количинама) и која је саставни део уговора.
Приликом испоруке, Испоручилац је дужан да достави оверене гарантни лист и сву
пратећу документацију за испоручену опрему.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.

Члан 5.
Гарантни рок за предмет набавке износи ______(мин 12 месеци) месеци и почиње да
тече од дана примопредаје добра које чини предмет овог Уговора.
Испоручилац гарантује да ће предмет набавке бити фабрички нов, првокласног
квалитета и без оштећења.
Испоручилац је обавезан да у периоду гарантног рока, одмах по пријему обавештења о
насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар.
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У случају записнички утврђених недостатака у квалитету добара, улуга и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Извршилац је у обавези да у току гарантног периода на писани захтев Наручиоца, а
најкасније у року од 30 дана отклони све недостатке у вези са извршеним предметним
услугама који нису узроковани од стране Наручиоца као последица нестручног и
неадекватног руковања предметним добром.
Ако не отклони недостатке након 30 дана да је у обавези да позове стручњака из
иностранства или стручњака са вишегодишњим искуством.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговора по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити депонована
средства обезбеђења.
(Попунити страну)
Члан 6.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квалитативан преглед добара.
Наручилац задржава право да пре испоруке спроведе предпријем. Предпријем
обухвата проверу припремљене документације, квалитативни преглед испоруке (визуелни,
димензионални и функционални).
Након квалитативног прегледа и констатације да испоручено добро није у функцији
или да одступа од захтеване техничке спецификације, Наручилац задржава право да не
изврши пријем добара, што ће се записнички констатовати, и у истом обавезати
Испоручиоца да у року од 15 дана испоручи добро према захтевима Наручиоца.
Неиспуњења ових захтева Испоручилац одговоара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена.
Уколико представник Наручиоца приликом пријема добара утврди да је испоручено
добро одговарајуће, обавезан је да потпише отпремницу.
Члан 8.
У случају прекорачења уговореног рока из члана 4. овог уговора, Испоручилац се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од
уговорене вредности са ПДВ-ом, а не више од 5%.
У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана,
Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава
право да раскине предметни Уговор.
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Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла -, прописно потписану и оверену, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача;
и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац
не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу након истека гарантног рока.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.

Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних
обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни
уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
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Члан 12.
Уговор се закључује до испуњења вредности из члана 2. став 1. овог Уговора, уз
ограничење да период трајања Уговора не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана
закључења овог Уговора.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац, а 4 (четири) Наручилац.
ИСПОРУЧИЛАЦ

Наручилац
ДИРЕКТОР
Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

90

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 08/2013

ДУЖНИК:
Назив:______________________
матични број: _______________
ПИБ: _______________________
рачун: _________________ назив банке:_______________
ИЗДАЈЕ

Прилог 2

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

КОРИСНИК:
„АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” Београд, Руже Јовановић 27А
(Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: __________________ и
овлашћујемо „АГЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” Београд, Руже Јовановић
27А, као повериоца, да предату меницу може попунити до износа 10% укупне процењенњ
вредности Уговора бр. _____________ од __________. године (у даљем тексту: Уговор) што
износи _______________ динара, уколико Дужник не изврши потпуно или делимично
обавезе по Уговору, као што је дефинисано у поменутом Уговору.
Овлашћујемо ,,АГЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” Београд, као
повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора, може попунити меницу за
наплату за износ дуга према одредбама Уговора и да безусловно и неопозиво, без протеста
и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
_________________________ у корист „АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”
Београд, Руже Јовановић 27А.
_______________________ 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 у току трајања уговорног односа дође до промене лица
овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, промене
печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране
_____________________.
Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са
рачуна __________________.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава
_________________________, а 1 (један),,АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ” Београд.
У Београду,

Издавалац менице:

Дана ______________
Прилози:
 Картон депонованих потписа
 Меница број _____________
 Захтев за регистрацију менице

________________
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VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
НАЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ, СА
УГРАДЊОМ
ЈНМВ 08/2013
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Спецификација захтева:
ПАРТИЈА 1
Резервни делови за аутоматски дестилатор произвођача ,,Selecta“
Ред.бр.
1.

Опис

Количина

Макро епрувета за узорке, Ø42, Selecta кат. бр 4042300

20

ПАРТИЈА 2
Резервни делов и потрошни материјал за инструменте произвођача ,,Perkin Elmer“
Ред.
бр.
1.

Опис

B3001647
B3140618
2.
N0770358
09908265
09985708
09902033
00473543
3.
B0508306
B0193161
4.
5.
6.

Количина

REZERVNI DELOVI и POTROSNI MATERIJAL ZA AAS 200 I 600:
Sample Tray for AS-93 plus Autosampler, Capacиty: 9/29, 50mL/15mL
Sample Tray for AS-93 plus Autosampler, Capacиty: 60, 15mL
REZERVNI DELOVI и POTROSNI MATERIJAL ZA ICP-OES:
GemCone Nebulиzer for Optиma2X00/4X00/5X00/7X00
Crevo za nebulajzer
PTFE Tubиng ,031x,016 PER 1FT/0,3m
Xflow Neb Emf Cap O-rиng
End Cap Rиng for Scoot Spray Chamber
REZERVNI DELOVI и POTROSNI MATERIJAL ZA FIMS:
PTFE membrane pak. 50/1
Pump tube 1,520*0,860mm, yelow/blue/yelow pak.12/1
OQPV/IPV za иnstrument ICP-OES Optиma 7000 DV
Еталонирање инструмента Lambda 25
Еталонирање аналитичке ваге Mettler
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ПАРТИЈА 3
Резервни делов и потрошни материјал за инструменте произвођача ,, Dionex” ; ,,HACH ;
,, Radiometar“
Ред.
бр.

Опис

Количина

Еталонирање

REZERVNI DELOVI и POTROSNI MATERIJAL ZA IC DIONEX:
5 mL vиals wиth fиlter caps – DIONEX 250/kutиja
2 pak
REZERVNI DELOVI и POTROSNI MATERIJAL ZA pH metar и konduktometar
RADIOMETER:
Combined pH electrode Red Rod PHC2001-8 RADIOMETER
1 kom
REZERVNI DELOVI и POTROSNI MATERIJAL ZA ASE 350 DIONEX:
GlassFиber_Cellulose, Sиze-27mm, 100PCS, (DIONEX, P/N-068093)
2 pak

1.
2.

3.

Ред.
бр.

Назив и тип апарата опреме

Модел и друге
карактеристике

pH метар HACH HQ 11d

HQ11d

2.

pH метар
HACH

3.

Кондуктометар HACH HQ
14d

4.

Кондуктометар

5.

Лабораторијски
кондуктометар
RADIOMETAR
Оксигометар HACH HQ
30d

6.
7.

Турбидиметар HACH 2100 P

1

/

Замена
екектроде
/ ком.

Сервисирање
иструмената/ ком

Сертифи
кат о
еталони
рању/ко
м.

090700032689,
111000061728 i
090700032689

PHC 101/
1

Сервис иструмента

3

SensIONTM+EC71

139016

1

Сервис иструмента

1

HQ 14d

090700032822,
090700032812 i
090700033120

-

Сервис иструмента

3

SensIONTM+PH31

090700032822

1

Сервис иструмента

1

CDM 230

654R046 No16

1

Сервис иструмента

1

090700033148
111000061279
090700012640 i
09070C012624

LDO101/1

Сервис иструмента

2

-

Сервис иструмента

2

1.

HQ 30d
2100 P

Серијски број

/
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Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

Назив и тип апарата опреме

Модел и друге
карактеристике

Серијски број

Замена
дисплеја
/ ком.

Сервисирање
иструмената/ ком

Спектрофотометар
HACH- LANGE DR 2800

DR 2800

1408112

-

Сервис

Спектрофотометар
HACH- LANGE DR 2800

DR 2800

1303165

-

Сервис

Спектрофотометар
HACH- LANGE DR 2800

DR 2800

1302997

Touch screen/1

Сервис

Спектрофотометар
HACH- LANGE DR 5000

DR 5000

1436907

-

Сервис
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ПАРТИЈА 4
Резервни делови и потрошни материјал за инструменте произвођача
,,Milestone”
REZERVNI DELOVI и POTROSNI MATERIJAL ZA Milestone ETHOS TC
Количина
Ред.бр.

Кат.бр.

Назив
1

1.
055135
2.

HS-08 HTC protection shield for HPR-100
ATC adapter disc, Milestone

1

ATC cup spring, Milestone

1

ATC-CE ceramic pipe with PTFE coating and siling,

2

050183
3.
050184
4.
055135
5.

Milestone
ATC-CE vessel cap, Milestone

1

ATC pressure screw, Milestone

1

055136
6.
055139
ATC-CE/FO Reference pin, Milestone

7.

1

87803
ATC-400CE Sensor PTFE coating reparing kit, Milestone

8.
87843
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ПАРТИЈА 5
Резервни делови и потрошни материјал за инструменте произвођача
,,Agilent technologies“

Ред.
број
1

Кат. број
6040-0834

Назив
Vacuum pump fluid

Количина
1

2

5190-2293

1

3

5181-1267

1

кoм

4

5188-5367

2

кoм

5

3162-1056

1

кoм

6

5188-6568

1

кoм

7

5181-3323

1

пак

8

5062-3508

1

пак

9

G3170-60050

Liner,UI,splitless,sngle
taper,glasswool
Syringe, 10ul tapered, FN
23-26s/42/HP
Gold Plated Inlet Seal with
Washer
Oil Mist Filter 7.52in long
for E2M18
Liner,MS
Certified,
spltls,sngl tpr,D,GW
Ferrule Vespel/Graphite
250u 10/PK
0.4mm;
200,250um
ferrules 10/PK
Filament,high temperature
EI for GCMS
HP-5MS 30m, 0.25mm,
0.25um,
Filter for cooling water

кoм
кoм

2

кoм

1

кoм

1

кoм

10
11

G1820-65018
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ПАРТИЈА 6

Резервни делови и потрошни материјал за инструменте произвођача ,,Teledyn Advance
Pollutèon Instrumentation“
Ред.
бр

Резервни делови и потрошни материјал за гас анализатор SO2 Т100:

1

47 мм х 0.1 мм ПТФЕ филтери за заштиту од прашине, 25/1

Количина
7 пак

ПАРТИЈА 7
Резервни делови и потрошни материјал за анализатор за угљеник и азот произвођача
,,Analytikjena“
Ред.
бр.

Кат.бр.

Назив

Количина

1.

mains filter
distribution valve, complete

1

2.

702-808.379
702-885.004

3.

702-890.422

Ozone generator, complete

1
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