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ОДЕЉАК I
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив и адреса Наручиоца: Агенција за заштиту животне средине Руже Јовановић бр. 27А,
11160 Београд
Интернет страница Наручиоца: www.sepa.gov.rs
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке: Добра
Предмет јавне набавке: Основне неорганске и органске хемикалије
Предметна јавна набавка ће се спровести по партијама, и то:
Партија 1: хемикалије за спектрофотометар HACH DR 2800 и HACH DR 5000
Партија 2: стандарди за ААС и индуковано купловану плазму
Партија 3: разне неорганске хемикалије
Партија 4: екстра чисти растварачи
Партија 5: стандарди за гасну хроматографију
Партија 6: хемикалије – тестови произвођача MERCK 2013 или одговарајући
Назив и ознака из општег речника набавке: Хемијски производи - Основне неорганске и
органске хемикалије - Шифра из О.Р.Н. је: 24300000:
партија 1 - хемикалије за спектрофотометар HACH DR 2800 и HACH DR 5000
Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије
партија 2 - стандарди за ААС и индуковано купловану плазму
Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије
партија 3 - референтни материјали
Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије
партија 4 - екстра чисти растварачи
Шифра из О.Р.Н. је: 24321000 - Угљоводоници
партија 5 - стандарди за гасну хроматографију
Шифра из О.Р.Н. је: 24324400 - Једињења са азотним функцијама
партија 6 - хемикалије – тестови произвођача MERCK 2013
Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије
Број јавне набавке: ЈН МВ 04/2013
Контакт особа за партије 1 и 6: Љубиша Денић е-mail: ljubisa.denic@sepa.gov.rs
Контакт особа за партије 2, 3, 4 и 5: Зоран Стојановић е-mail: zoran.stojanovic@sepa.gov.rs
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1.

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена
од стране судског тумача.
Важећи сертификати (фотокопије) о поседовању прописаних стандарда за произвођача
понуђог добра наведеног под ставком/а из техничке спецификације за партију/е за коју/е да је
понуду могу бити дати на српском или енглеском језику. Уколико наведени сертификати нису на
српском или енглеском језику потребно је доставити фотокопију оригиналног сертификата и
превод на српски језик.
2.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима
Наручиоца.
1. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале
вредности (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак III - у обрасцу навести број
партије/партија на које се образац односи;
2. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале
вредности (за подизвођача) уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак III-а - у обрасцу навести број
партије/партија на које се образац односи;
3. Образац изјаве понуђача о партијама за које подноси понуду (попуњен, потписан и печатом
оверен) - Одељак IV;
4. Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и печатом оверен)- Одељак V - у
обрасцу навести број партије/партија на које се образац односи;
5. Образац структуре цена (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак VI - за сваку
партију за коју се подноси понуда;
6. Образац понуде (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак VII- за сваку партију за
коју се подноси понуда;
7. Модел уговора (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак VIII - за сваку партију за
коју се подноси понуда;
8. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да је понуђач
ималац права интелектуалне својине (ако је то случај) попуњена, потписана и печатом
оверена - Одељак IX - у обрасцу навести број партије/партија на које се образац односи;
(напомена: у случају да садржај изјаве није исти за сваку партију, образац копирати и
доставити за сваку партију посебно);
9. Споразум о заједничком извршењу набавке (достављају само понуђачи који подносе
заједничку понуду) – у Споразуму навести број партије/партија на које се образац односи;
(напомена: у случају да садржај споразума није исти за сваку партију, споразум доставити
за сваку партију посебно);
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10. Образац изјаве о испуњавању услова из техничке спецификације за партију број
_____________ (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак X
11.
За све партије Каталог са обележеном позицијом понуђених добра или извод из
каталога, потписом и печатом оверен од стране понуђача, са сликом понуђених производа и
пратећом техничком спецификацијом, из које ће се видети карактеристике понуђених
добара.
Уколико се доставља каталог, а исти не садржи све потребне информације за утврђивање
испуњености услова из техничке спецификације, коју је Наручилац прописао, понуђачи су дужни
да доставе допуну оверену од овлашћеног лица понуђача у којој ће бити наведени подаци који се
не налазе у каталогу.
Уколико је наведена документација дата на страном језику, мора бити преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача. (Уколико је каталог дат на страном језику, морају бити
преведени они делови каталога који се односе на испуњење услова који су захтевани техничком
спецификацијом).

Фотокопије:
- Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија или благовремено
поднет захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних
хемикалија за све партије;
- Дозволу за управљање амбалажним отпадом или важећи уговор са оператером који у
складу са Законом обавља делатност управљања амбалажним отпадом за све партије.
12.
Фотокопија важећег сертификата/уверења о поседовању прописаних стандарда за
произвођача понуђог добра наведеног под ставком/а из техничке спецификације за
партију/е за коју/е даје понуду.
Уколико сертификат није на српском или енглеском језику потребно је доставити
фотокопију оригиналног сертификата и превод на српски језик.
Напомена: Образац трошкова припреме понуде (Одељак XI) не представља обавезну садржину
понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (Одељак XI),
сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова. У обрасцу навести број
партије/партија на које се образац односи.
3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава
Обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Агенција за заштиту животне средине
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3)
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Додатне услове из члана 76. ЗЈН:
5)

да понуђач нуди предметна добра према захтевима Наручиоца, и то:

- да понуђач нуди добра у складу са техничком спецификацијом, која је саставни део
конкурсне документације.
- да понуђач има и нуди добро/а произвођача који послује по стандарима ISO 9001:2008 и
(применљиво за добро/а наведено/а у свим партијама);
4. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1
ЗЈН доказује се на следећи начин:
- достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Одељак III конкурсне документације за
понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача);
- достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) - Одељак III-а
конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу).
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН :
 Да понуђач нуди добра у складу са техничком спецификацијом, која је саставни део

конкурсне документације доказује се на следећи начин:
- достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ТЕХНИЧКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ за партију/е за коју даје понуду. Одељак X конкурсне документације;
- достављањем каталога са обележеном позицијом понуђених добра или извод из каталога,
потписом и печатом оверен од стране понуђача, са сликом понуђених производа и пратећом
техничком спецификацијом, из које ће се видети карактеристике понуђених добара - за партију/е
за коју даје понуду.
Уколико се доставља каталог, а исти не садржи све потребне информације за утврђивање
испуњености услова из техничке спецификације, коју је Наручилац прописао, понуђачи су дужни
да доставе допуну оверену од овлашћеног лица понуђача у којој ће бити наведени подаци који се
не налазе у каталогу.
Уколико је наведена документација дата на страном језику, мора бити преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача. (Уколико је каталог дат на страном језику, морају бити
преведени они делови каталога који се односе на испуњење услова који су захтевани техничком
спецификацијом).
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 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:
- достављањем фотокопије важећег сертификата/уверења о поседовању стандарда ISO
9001:2008 за произвођача понуђог добра наведеног за све ставке из техничке спецификације за
све партије.
Уколико сертификат није на српском или енглеском језику потребно је доставити
фотокопију оригиналног сертификата и превод на српски језик.

- Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија или
благовремено поднет захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета
нарочито опасних хемикалија за све партије, осим партије 3 референтни материјали;
- Дозволу за управљање амбалажним отпадом или важећи уговор са оператером који
у складу са Законом обавља делатност управљања амбалажним отпадом за све партије.
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.
5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине,
б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине, уколико је то случај.
НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ
ПОНУЂАЧ.
Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред
наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне документације – Образац
изјаве из Одељка IX - коју су понуђачи дужни да доставе као саставни део понуде (уредно
попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица).
У случају подношења заједничке понуде, Образац изјаве из Одељка IX доставља се за
сваког учесника у заједничкој понуди.
6. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Предметна јавна набавка је обликована у 6 (шест) партија.
Техничка спецификација предмета јавне набавке прецизирана је по партијама у конкурсној
документацији.
Агенција за заштиту животне средине
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Понуђач треба да наведе, да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређену партију на за то предвиђеном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.
Понуђачи могу поднети понуду за једну или за више партија истовремено.
Понуда мора да обухвата најмање једну целокупну партију. У случају да понудом нису
обухваћени сви тражени елементи једне партије, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Свака партија је предмет посебног уговора.
Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру једне партије.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач другог понуђача, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све
услове из конкурсне документације.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне
документације и исправљане рукописом или коректором морају се оверити печатом и
потписом одговорног лица.
7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем
поште на адресу Наручиоца: Агенција за заштиту животне средине Руже Јовановић бр. 27А,
11160 Београд – ПИСАРНИЦА са назнаком: "Понуда за јавну набавку мале вредности број
ЈНМВ 04/2013, за партију број _____ (навести редне бројеве партија за које се подноси
понуда) - комисијски отворити".
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 18.10. 2013. године
до 15:30 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након
истека рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
18.10. 2013. године у 16:00 часова, у просторијама Наручиоца (пословна зграда Наручиоца –
Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић бр. 27А, Београд).
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Агенција за заштиту животне средине
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У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.
9. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни,
измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако
Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека
рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење
понуда.
10. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована
лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити
заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу јавних
набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.sepa.gov.rs
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Питања треба упутити на адресу Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић бр. 27А ПИСАРНИЦА, са назнаком: "За комисију за јавну набавку – питања у поступку ЈНМВ
04/2013", послати факсом на тел. број: (+381) (0)11 2861-077 или електронском поштом на адресе
е-mail: ljubisa.denic@sepa.gov.rs (партија 1 и 6) и zoran.stojanovic@sepa.gov.rs (партија 2,3,4 и 5)
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
11.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може, на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање заинтересованог лица – да измени или да
допуни конкурсну документацију.
Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца.
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама,
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача
које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом
крајњем року за подношење понуда.
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12.

ЦЕНА

Понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у динарима у којој су
урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени
конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан у обрасцу понуде наведе:
Цену за укупну количину без ПДВ-а.
Посебно исказан ПДВ,
Цену за укупну количину 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.
13. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок испоруке предметних добара, а који се
рачуна од дана пријема писаног захтева Наручиоца. Рок испоруке предметних добара који не
може бити дужи од 45 дана, а који се рачуна од дана пријема писаног захтева Наручиоца.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до, одмах, око, ...и сл.), понуда
сматрати неприхватљивом.

ће се

Испорука предмета набавке је у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић бр.
27А, Београд.
14. РОК ТРАЈАЊА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
За квалитет испоручених добара гарантује и одговара Понуђач.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок трајања за понуђена добра
У случају да понуђач непрецизно одреди рок (од – до, око...и сл.), понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
15. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке и потписивања
пријема робе од стране Наручиоца (наоснову отпремнице, потписане и оверене од стране
овлашћених представника понуђача), а у року од 45 дана од дана пријема исправне
фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца.
Агенција за заштиту животне средине
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16. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око, оквирно... и
слично), таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.
17. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у
складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из Одељка XI,
сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.
18.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач код другог понуђача.
Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН наведене у Одељку
I-Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.- под редним бројевима 1, 2, 3, и 4.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1.-4. ЗЈН доказује се на начин описан у
Одељку I - тачка 4. (Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и 76. ЗЈН).
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке,
делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за
подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не
може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том
случају, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача попуњену,
потписану и печатом оверену Изјаву из Одељка III-а ове документације.
Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача,
попуњава, печатом оверава и потписује понуђач.
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у
претходном ставу ако потраживање није доспело.
Агенција за заштиту животне средине
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Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколко добије претходну сагласност Наручиоца.
19. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДА
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој
понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у
заједничкој понуди.
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1.-4. ЗЈН наведене у Одељку I- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3 под
редним бројевима 1, 2, 3 и 4, док додатне услове из члана 76. ЗЈН наведене у Одељку I- Упутство
понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.- под редним бројем 5. понуђачи из групе испуњавају
заједно.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1.-4. ЗЈН и додатних услова из
члана 76. ЗЈН доказује се на начин описан у Одељку I, тачка 4- Докази о испуњености услова из
члана 75. и 76. ЗЈН.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
г) понуђачу који ће издати рачун;
д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
20. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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21. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
22. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда
применом критеријума "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви услови наведени у
конкурсној документацији, за сваку партију појединачно.
Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољније ће бити
изабрана понуда понуђача са са краћим роком испоруке.
Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене и рокове испоруке, као
најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исте цене, рокове испоруке и једнаке рокове важења
понуда, најповољнија понуда ће бити изабрана жребом у просторијама Наручиоца, у присуству
представника понуђача.
23. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде
које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава
све услове из техничке спецификације .
3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Разлози за одбијање понуде:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Битни недостаци понуде су:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће (у случају када су
додатни услови прописани конкурсном документациојом),
Агенција за заштиту животне средине
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3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно
захтевано као обавезна садржина понуде),
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
24. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача.
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју
тражити, нудити, или дозволити промене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
у поступку јавне набавке:
1. поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одби да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили
на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се
односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврстан.
У складу са чланом 83. став 11. ЗЈН, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку
негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
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26. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана
од дана јавног отварања понуда.
27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда,
Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова
за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење
захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора, односно учинити му
доступним уговор о јавној набавци.
У случају одустајања од закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор о
набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
28. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У случају избора понуђача за ову јавну набавку, најповољнији понуђач је дужан да
приликом закључења уговора као средства финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:
ЗА ПАРТИЈУ 1,2,3,4,5,6:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, која ће представљати средство
обезбеђења за добро извршење посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од
уговорене вредности са ПДВ.
Уз одговарајућу меницу 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.
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29. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка
или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не
садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке
који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што
ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и
потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
30. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за
заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
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Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112.
став 2. овог закона, Наручилац не може извршити о јавној набавци до доношења одлуке о
поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не
одлучи другачије.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог
Наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:
840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (шифра плаћања: 253; модул: 97;
позив на број: 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се
односи; Корисник: Буџет Републике Србије).
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012).
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ОДЕЉАК II
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН
За партију 1,2,3,4,5,6
УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН
За понуђача
1. Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
5. Да понуђач нуди предметна добра према
захтевима Наручиоца. и то:

За подизвођача
(уколико понуђач делимично извршење набавке
поверава подизвођачу)

За носиоца посла групе понуђача и све
учеснике у заједничкој понуди
(уколико понуду подноси група понуђача)

1. Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;

1. Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
5. Да понуђач нуди предметна добра према
захтевима Наручиоца. и то:
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- да понуђач нуди добра у складу са техничком
спецификацијом, која је саставни део
конкурсне документације;
- да понуђач нуди добро произвођача који
послује по стандарду ISO 9001:2008

- да понуђач нуди добра у складу са техничком
спецификацијом, која је саставни део конкурсне
документације;
- да понуђач нуди добро произвођача који
послује по стандарду ISO 9001:2008 .
ДОКАЗИ

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац
изјаве о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН у
поступку јавне набавке мале вредности одељак III конкурсне документације (у складу
са чл. 77 став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број
124/2012))

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац
изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у
поступку јавне набавке мале вредности (за
подизвођаче) - одељак III-а конкурсне
документације (у складу са чл. 77 став 4. ЗЈН
("Сл. гласник РС" број 124/2012))

- Каталог са обележеном позицијом понуђених
добра или извод из каталога, потписом и
печатом оверен од стране понуђача, са сликом
понуђених производа и пратећом техничком
спецификацијом, из које ће се видети
карактеристике понуђених добара.
Уколико се доставља каталог, а исти не садржи
све потребне информације за утврђивање
испуњености
услова
из
техничке
спецификације, коју је Наручилац прописао,
понуђачи су дужни да доставе допуну оверену
од овлашћеног лица понуђача у којој ће бити
наведени подаци који се не налазе у каталогу.
Уколико је наведена документација дата на
страном језику, мора бити преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача.
(Уколико је каталог дат на страном језику,

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац
изјаве о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН у
поступку јавне набавке мале вредности одељак III конкурсне документације (у складу
са чл. 77 став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број
124/2012))
- Каталог са обележеном позицијом понуђених
добра или извод из каталога, потписом и
печатом оверен од стране понуђача, са сликом
понуђених производа и пратећом техничком
спецификацијом, из које ће се видети
карактеристике понуђених добара.
Уколико се доставља каталог, а исти не садржи
све потребне информације за утврђивање
испуњености
услова
из
техничке
спецификације, коју је Наручилац прописао,
понуђачи су дужни да доставе допуну оверену
од овлашћеног лица понуђача у којој ће бити
наведени подаци који се не налазе у каталогу.
Уколико је наведена документација дата на
страном језику, мора бити преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача.
(Уколико је каталог дат на страном језику,
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морају бити преведени они делови каталога
који се односе на испуњење услова који су
захтевани техничком спецификацијом).

морају бити преведени они делови каталога који
се односе на испуњење услова који су захтевани
техничком спецификацијом).

- Фотокопија важећег сертификата/уверења о
поседовању стандарда ISO 9001:2008 за
произвођача понуђених ставки из техничке
спецификације за одговарајућу партију.
Уколико сертификат није на српском или
енглеском језику потребно је доставити
фотокопију оригиналног сертификата и превод
на српски језик.

- Фотокопија важећег сертификата/уверења о
поседовању стандарда ISO 9001:2008 за
произвођача понуђених ставки из техничке
спецификације за одговарајућу партију.
Уколико сертификат није на српском или
енглеском језику потребно је доставити
фотокопију оригиналног сертификата и превод
на српски језик.

-

Напомена: Сваки од учесника у заједничкој
понуди мора испуњавати услове под редним
бројевима 1, 2, 3, и 4 .
Додатни услов под редним бројем 5. учесници у
заједничкој понуди испуњавају заједно.

Напомена: Понуђач који подноси понуду
самостално или са подизвођачем мора
испуњавати услове под редним бројевима 1, 2,
3, 4 и 5.

Напомена: Подизвођач мора испуњавати услове
под редним бројевима 1, 2, 3, и 4.
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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: ____________________.
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 04/2013, и то да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора
испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
м.п.

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава
понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за
носиоца посла групе понуђача).
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ОДЕЉАК III-а
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
за партију/партије број ___________________
(уписати број партије/партија на коју/које се изјава односи)
Подизвођач
_________________________________________________
_______________________,
Адреса: _____________________________________________,
Матични број: ____________________,

из

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 04/2013, и то:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Датум:
______________________
Датум:
______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица подизвођача
_________________________________

Напомена:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за
подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима
оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац
изјаве фотокопирати за сваког подизвођача).
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ОДЕЉАК IV

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 04/2013, која је
обликована у шест партија, понуду подносимо за (заокружити редни/е број/еве партије/а за
коју/е се подноси понуда):
Партија 1: хемикалије за спектрофотометар HACH DR 2800 и HACH DR 5000
Партија 2: стандарди за aaс и индуковано купловану плазму
Партија 3: Разне неорганске хемикалије
Партија 4: екстра чисти растварачи
Партија 5: стандарди за гасну хроматографију
Партија 6: хемикалије – тестови произвођача MERCK 2013 или одговарајући

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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ОДЕЉАК V

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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)

Изјављујемо да понуду, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету
јавне набавке број ЈНМВ 04/2013 – Набавка основних неорганских и органских хемикалија
за потребе Агенције за заштиту животне средине, објављеног дана 09.10.2013. године на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Agencije za zaštitu životne sredine
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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ОДЕЉАК VI
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 1
ХЕМИКАЛИЈА ЗА СПЕКТРОФОТОМЕТАР
(HACH DR 2800 и HACH DR 5000)

„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
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 НАБАВКУ ХЕМИКАЛИЈА ЗА СПЕКТРОФОТОМЕТАР
(HACH DR 2800 и HACH DR 5000)

Колона1

Кол2

Р.
бр.

Назив материјала

Јед.
мер
е

1.

Amonium cyanurate
Reagent, Powder
Pillows Hach

пак
ова
ње

2.

Amonium
Salicylate Reagent,
Powder Pillows
Hach

пак
ова
ње

3.

Nitra Ver 5, Nitrite
Reagent, Powder

пак
ова

Кол3

Коли
чина
по
пако
вању
100
ком
100
ком
100
ком

Колона4

Колона5

Колона6

Број
пакова
ња

Назив
робне
марке

Назив
произво
ђача

Колона7

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

30

30

30
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Колона8

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 9

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона10

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом
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Pillows Hach

ње

4.

Nitri Ver 3, Nitrite
Reagent, 10 ml,
Powder Pillows
Hach

5.

Sylfa Ver 4, Sulfate
Reagent, 10 ml,

пак
ова
ње
пак
ова
ње

6.

Phos Ver 3,
Phophate reagent,
Hach

пак
ова
ње

7.

Standardni rastvor
za amonijačni azot

ком

500
ml

5 ком

8.

Sulfate Standard
Solution, 1000mg/l

ком

500
ml

5 ком

9.

Phosphate Standard
Solution, 1mg/l

ком

500
ml

5 ком

ком

1 ком

10.

Round glass
Sample cells,
25x60mm,10 ml

200
ком

пак
ова
ње

100
ком

3

11.

Cyani Ver 3
Cyanide Reagent,
Powder Pillows
Hach

пак
ова
ње

100
ком

3

12.

Cyani Ver 4
Cyanide Reagent,
Powder Pillows
Hach

3

Kvarcna kiveta 10
mm x10 mm

2 ком

3

14.

пак
ова
ње
пак
ова
ње

100
ком

13.

Cyani Ver 5
Cyanide Reagent,
Powder Pillows
Hach

ком

15.

St. rastvor za SiO2,
50mg/l

200
ml

1 ком

пак
ова
ње

25/pk
g

40

16.

COD reagent
Vials,0 to150 mg/l
COD

17.

COD st. solution
1000 mg/l

ком

200
ml

100
ком

30

100
ком

30

100
ком

30

1 ком

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
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 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
-у колони 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
-у колони 9. 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 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
-у колони 10. 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 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 9. 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 2
СТАНДАРДИ ЗА AAС И ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНУ ПЛАЗМУ
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
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: СТАНДАРДИ ЗА AAС И ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНУ ПЛАЗМУ
Колона1

Р.
бр.

1.

2.
3.

Назив материјала

Стандардни
раствор aрсена
Стандардни
раствор
кадијума
Стандардни
раствор кобалт
Стандардни
раствор никла

Кол2

Јед.
мере

Колона3

Колона4

Колич
ина

Назив
робне
марке

Колона5

Назив
произвођача

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

2
100ml
2
100ml
100ml

1

100ml

2

4.
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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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100ml

2

5.

Стандардни
раствор олова

100ml

1

6.

Стандардни
раствор
антимона

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:
-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

Агенција за заштиту животне средине
29

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 04/2013

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 3
РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
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.
2.

3.

4.
5.

Назив материјала

Refer. materijal za
opšte par. u vodi
Refer. materijal za
opšte par. u kisnici
Urbana
prasina
organski
zagađivači
NIST 1649b
Sertifikovani
referentni
materijal
ERM-CA011b
Urbane cestice PM elementi ERM-CZ120

Кол2

Јед.
мере

РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Кол3

Колона4

Колона5

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произвођа
ча

500ml

2

95ml

1

2g

1

250ml

1

0,5g

2

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ
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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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(As, Cd, Pb, Ni)

6.

PCB
mixture
7 1ml
analytes,PCBcongenes
(28,52,101,118,138,15
3,180)NEN 5734/VPR
C85-16 (DutchSeven)
UltraScientific RPCM200 ili ekv.

4

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:
-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 СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 4
ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
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.
2.

Назив материјала

Кол2

Јед.
мере

ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ

Кол3

Колона4

Колона5

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произвођа
ча

Metilenhlorid,
for L
organic residue analysis,
Sadržaj min. 99.8%;
Voda po Karl Fischeru
max.0,05%; Nečistoće
koje se mogu naći
rezidualnom analizom
max. 5ng-L

200

Toluene
L
λ: 310 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 350 nm Amax: 0.03

10

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ
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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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λ: 260 nm Amax:
0.004
3.

Vodonik peroksid 30%,
sa definisanim
sadržajem teških metala

L

10

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:
-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 СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 5
СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
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.

2.
3.

Назив материјала

Organo-hlorni
insekticidi (20
analita)- U-PPM808C LCG
Promochem ili
ekvivalent
Pesticide Standard 17
solution in acetonitrile
according to DIN
38407
Standard solution
PCB congeners

Кол2

Јед.
мере

Кол3

Колона4

Колона5

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произвођа
ча

1ml

2

1ml

2

2 ml

СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ
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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 04/2013

(8,20,28,35,52,101,11
8,138,153,180) BCR365 LCG Promochem
ili ekv.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Atrazin desisopropyl,
CAS No. 1007-28-9
Metolachlor, CAS.No.
51218-45-2
Pentachlorobenzene,
CAS No. 608-93-5
o,p′ - DDT, CAS No.
789-02-6
Trifluralin, CAS No.
1528-09-8
4-tert-Octylphenol,
CAS No.140-66-9
Adicarb, CAS No.
Dicofol, Cas. No. 115-32-2
Bifenox, Cas. No. 42576-02-3
Dichlorvos, Cas. No. 62-73-7
Cybutryne, Cas. No. 28159-98-0
Cypermethrin Cas.
No. - 52315-07-8
Cypermethrin alpha,
Cas. No. - 63375-30-8
Aclonifen, Cas. No. 74070-46-5

250mg

1

100mg

1

250mg
100mg
250mg
1000m
g
100
mg
100
mg
250
mg
250
mg
250
mg
100
mg
100
mg
250
mg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
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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 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 СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ПАРТИЈА 6
ХЕМИКАЛИЈЕ – ТЕСТОВИ ПРОИЗВОЂАЧА MERCK
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
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 НАБАВКУ: ХЕМИКАЛИЈЕ – ТЕСТОВИ ПРОИЗВОЂАЧА MERCK

Колона1

Кол2

Кол3

Колона4

Колона5

Колона6

Р.
бр.

Јед.
мер
е

Количи
на по
паковањ
у

Број
пакова
ња

Назив
робне
марке

Назив
произво
ђача

пак
ова
ње
пак
ова
ње
пак
ова
ње

за 500
тестова

1

25 ком

8

25 ком

10

пак
ова
ње

за 1000
тестова

1

Назив материјала

1.

Amonium Test
Method

2.

Nitrate Cell Test
Method

3.

Sulfate Cell Test
Method

4.

Nitrite Test
Method

Колона7

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ
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Колона8

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 9

Колона10

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Укупна
вреднос
т (РСД)
са
ПДВом
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5.

6.

Phophate Cell
Test Method
Surfactants
(anion.) Cell
Test Method

пак
ова
ње

за 400
тестова

2

пак
ова
ње

25 ком

30

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
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 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
-у колони 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
-у колони 9. 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 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
-у колони 10. 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 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 9. 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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ОДЕЉАК VII
Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
– ПАРТИЈА 1
ЗА НАБАВКУ ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈE ЗА СПЕКТРОФОТОМЕТАР
(HACH DR 2800 и HACH DR 5000)

„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра за Партију 1: ХЕМИКАЛИЈE ЗА
СПЕКТРОФОТОМЕТАР у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/2013
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.
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1. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара
2. Рок испоруке ___________ (максимум 45 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ (мин.30 дана) дана од дана отварања понуде.
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ХЕМИКАЛИЈА ЗА СПЕКТРОФОТОМЕТАР
(HACH DR 2800 и HACH DR 5000)

Колона1

Р.
бр.

Назив материјала

Кол2

Кол3

Колона4

Колона5

Колона6

Јед.
мере

Колич
ина по
пакова
њу

Број
пакова
ња

Назив
робне
марке

Назив
произво
ђача

100
ком

30

100
ком

30

100
ком

30

100
ком

30

1.

Amonium cyanurate
Reagent, Powder
Pillows Hach

паков
ање

2.

Amonium Salicylate
Reagent, Powder
Pillows Hach

паков
ање

3.

Nitra Ver 5, Nitrite
Reagent, Powder
Pillows Hach

паков
ање

4.

Nitri Ver 3, Nitrite
Reagent, 10 ml, Powder
Pillows Hach

паков
ање

5.

Sylfa Ver 4, Sulfate
Reagent, 10 ml,

паков
ање

100
ком

30

6.

Phos Ver 3, Phophate
reagent,Hach

паков
ање

100
ком

30

7.

Standardni rastvor za
amonijačni azot

8.

Sulfate Standard
Solution, 1000mg/l

ком

9.

Phosphate Standard
Solution, 1mg/l

ком

10.

Round glass Sample
cells,25x60mm,10 ml

11.

Cyani Ver 3 Cyanide

500 ml
ком

500 ml
500 ml

ком
паков
ање

Колона7

Колона8

Колона 9

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

5 ком
5 ком
5 ком

1 ком

200
ком

100

3

Агенција за заштиту животне средине
40

Колона10

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом
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ком

Reagent, Powder
Pillows Hach

12.

Cyani Ver 4 Cyanide
Reagent, Powder
Pillows Hach

паков
ање

13.

Cyani Ver 5 Cyanide
Reagent, Powder
Pillows Hach

паков
ање

14.

Kvarcna kiveta 10 mm
x10 mm

паков
ање

100
ком

3

100
ком

3

2 ком

3

200ml

15.

St. rastvor za SiO2,
50mg/l

ком

16.

COD reagent Vials,0
to150 mg/l COD

паков
ање

17.

COD st. solution 1000
mg/l

ком

25 ком
200 ml

1 ком
40
1 ком

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1 је и Образац 1б, У
случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1 је и Образац 1а.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе
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Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 2
ЗА НАБАВКУ ДОБРА –
СТАНДАРДИ ЗА AAС И ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНУ ПЛАЗМУ
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра Партија 2: СТАНДАРДИ ЗА AAС И
ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНУ ПЛАЗМУ у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/2013
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 45 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ ( мин. 30 дана) дана од дана отварања понуде.
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4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА: СТАНДАРДИ ЗА AAС И ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНУ ПЛАЗМУ

Р.
бр.

1.

Колона1

Кол2

Назив материјала

Јед.
мере

Стандардни
раствор aрсена
Стандардни
раствор
кадмијума
Стандардни
раствор
кобалта
Стандардни
раствор никла

Колона3

Колона4

Колона5

Колич
ина

Назив
робне
марке

Назив
произвођача

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом

2
2

1

100ml

2

100ml

2

5.

Стандардни
раствор олова

100ml

1

6.

Стандардни
раствор
антимона

3.

Јед. цена
(РСД) без
ПДВ

Колона7

100ml

100ml
100ml

2.

Колона6

4.

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1 је и Образац 1б, У
случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1 је и Образац 1а.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе
Број понуде:
Датум понуде:
Агенција за заштиту животне средине
43

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 04/2013

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 3
ЗА НАБАВКУ ДОБРА – РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра Партија 3: РЕФЕРЕНТНИ
МАТЕРИЈАЛИ у поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 04/2013
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 45 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ ( мин. 30 дана) дана од дана отварања понуде
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА:
Колона1

Р.
бр.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Назив материјала

Refer. materijal za opšte
par. u vodi
Refer. materijal za opšte
par. u kisnici
Urbana prasina organski
zagađivači NIST 1649b
Sertifikovani referentni
materijal ERM-CA011b
Urbane cestice PM –
elementi ERM-CZ120
(As, Cd, Pb, Ni)
PCB mixture 7 analytes,
PCBcongenes (28,52,101,
118,138,153,180)NEN
5734/VPR C85-16
(DutchSeven)
UltraScientific RPCM200 ili ekv.

Кол2

Јед.
мере

РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Кол3

Колона4

Колона5

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произво
ђача

500ml

2

95ml

1

2g

1

250ml

1

0,5g

2

1ml

4

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

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1 је и Образац 1б, У
случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1 је и Образац 1а.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе
Број понуде:
Датум понуде:
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 4
ЗА НАБАВКУ ДОБРА – ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра ПАРТИЈА 4: ЕКСТРА ЧИСТИ
РАСТВАРАЧИ у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/2013
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 45 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ ( мин. 30 дана) дана од дана отварања понуде.
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА:
Колона1

Р.
бр.

1.

2.
3.

Назив материјала

Кол2

Јед.
мере

Metilenhlorid,
for L
organic residue analysis,
Sadržaj min. 99.8%;
Voda po Karl Fischeru
max.0,05%; Nečistoće
koje se mogu naći
rezidualnom analizom
max. 5ng-L
Toluene
L
λ: 310 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 350 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.004
Vodonik peroksid 30%, L
sa definisanim
sadržajem teških metala

ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ

Кол3

Колона4

Колона5

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произвођа
ча

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

200

10

10

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

У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

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

Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 5
ЗА НАБАВКУ ДОБРА – СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра ПАРТИЈА 5: СТАНДАРДИ ЗА
ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ
у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/2013
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 45 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ ( мин. 30 дана) дана од дана отварања понуде.
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4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА:
Колона1

Р.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Назив материјала

Organo-hlorni
insekticidi (20
analita)- U-PPM808C LCG
Promochem ili
ekvivalent
Pesticide Standard
17 solution in
acetonitrile
according to DIN
38407
Standard solution
PCB congeners
(8,20,28,35,52,101,1
18,138,153,180)
BCR-365 LCG
Promochem ili ekv.
Atrazin
desisopropyl, CAS
No. 1007-28-9
Metolachlor,
CAS.No. 51218-452
Pentachlorobenzene,
CAS No. 608-93-5
o,p′ - DDT, CAS No.
789-02-6
Trifluralin, CAS No.

Кол2

Кол
3
Кол
ичи
на

Јед.
мере

СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ
Коло
на4

Колона5

Нази
Назив
в
произво
робне
ђача
марке

Колона Колона Колона
Колона9
6
7
8
Јед.
цена
(РСД)
без
ПДВ

2
1ml

2
1ml

2
2 ml

250m
g
100m
g
250m
g
100m
g
250m

1

1

1
1
1
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Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВо
м

Укупна
вредно
т
(РСД)
без
ПДВ

Укупна
вреднос
т (РСД)
са
ПДВом
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

1528-09-8
4-tert-Octylphenol,
CAS No.140-66-9
Adicarb, CAS No.
Dicofol, Cas. No. 115-32-2
Bifenox, Cas. No. 42576-02-3
Dichlorvos, Cas. No.
- 62-73-7
Cybutryne, Cas. No.
- 28159-98-0
Cypermethrin Cas.
No. - 52315-07-8
Cypermethrin alpha,
Cas. No. - 63375-308
Aclonifen, Cas. No.
- 74070-46-5

g
1000
mg
100
mg
100
mg
250
mg
250
mg
250
mg
100
mg

1
1
1
1
1
1
1
1

100
mg
250
mg

1
Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)

У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1 је и Образац 1б, У
случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1 је и Образац 1а.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе
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Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 6
ЗА НАБАВКУ ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈЕ – ТЕСТОВИ ПРОИЗВОЂАЧА MERCK
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 04/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра ПАРТИЈА 6: ХЕМИКАЛИЈЕ –
ТЕСТОВИ ПРОИЗВОЂАЧА MERCK у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/2013
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 45 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ ( мин. 30 дана) дана од дана отварања понуде.
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4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ: ХЕМИКАЛИЈЕ – ТЕСТОВИ ПРОИЗВОЂАЧА MERCK

Колона1

Р.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назив
материјала

Amonium
Test
Method
Nitrate
Cell Test
Method
Sulfate
Cell Test
Method
Nitrite
Test
Method
Phophate
Cell Test
Method
Surfactants
(anion.)
Cell Test
Method

Кол2

Кол3

Јед.
мере

паковање

Колона4

Колона5

Количина
по
паковању

Број
паковања

Назив
робне
марке

за 500
тестова

1

25 ком

8

25 ком

10

за 1000
тестова

1

за 400
тестова

2

25 ком

30

Колона6

Колона7

Колона8

Колона 9

Колона10

Назив
произвођача

Јед.
цена
(РСД)
без
ПДВ

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом

паковање

паковање

паковање

паковање

паковање

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

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

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.
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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.
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ОДЕЉАК VIII
МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА бр. 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:...............................
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.)
Број набавке: ЈНМВ 04/2013
Партија 1 –хемикалије за спектрофотометар HACH DR 2800 и HACH DR 5000
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број ___________од ____________2013.
године, спровео поступак јавне набавке мале вредности куповине основних неорганских и
органских хемикалија по партијама;
- да је Наручилац донео Одлуку број ________________________од ___________2013.
године о избору најповољније понуде за партију број 1 - хемикалије за спектрофотометар
HACH DR 2800 i HACH DR 5000, а у свему као у прихваћеној Понуди Испоручиоца број
__________од ___________2013. године, која чини саставни део овог Уговора.
(не попуњавати)
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Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка хемикалије за спектрофотометар HACH DR 2800 и
HACH DR 5000 – Партија 1 за потребе Агенције за заштиту животне средине.

Члан 2.
Испоручилац се обавезује да у складу са захтевом Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и јединичним ценама
у складу са обрасцем структуре цене број _________од __________године, који чине
саставни део овог Уговора.
Члан 3.
Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи ___________ динара.
Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим
ПДВ-ом износи __________ динара.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања
уговора и обухватају све трошкове.
Члан 4.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника Испоручиоца и
Наручиоца.
Рок плаћања: након извршене испоруке предмета јавне набавке, у року од 45
(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Члан 5.
Рок испоруке је ________дана од дана закључења уговора.
Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже Јовановића
27А.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет
Испоручиоца.
Испоручилац има обавезу да најави испоруку материјала на локацију Наручиоца,
најмање 48 (четдесетосам) сати пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у
поруџбеници.
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Члан 6.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квантитативан преглед добара у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама)
која је саставни део уговора.
Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене шарже и свим пратећим прилозима.
Представник Наручиоца је дужан да Испоручиоцу стави приговор на количину
добара која се испоручују одмах приликом преузимања истих, што ће се записнички
констатовати. Испоручилац је у обавези да у року од 15 дана Наручиоцу испоручи
недостајућа добра, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Квалитативан преглед добара је обавезан и Наручилац ће извршити проверу квалитета
испоручених хемикалија у року од 15 дана од дана испоруке. У случају квалитативног
неслагања са поруџбеницом, направиће се Записник којим ће се констатовати уочене
мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена.
Неодговарајуће хемикалије ће се вратити Испоручиоцу у року од 5 (пет) дана да их
замени за хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене
рекламације, у противном Испоручилац одговара 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 испоручених добара и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свако одступање од квалитета добра Наручилац рекламира Испоручиоцу.
Испоручилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави
свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 15
(петнаест) календарских дана и изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговара по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство
обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 8.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Испоручилац се обавезује да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из
члана 2. став 2. овог уговора, а не више од 10%.
У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20
(двадесет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла
и задржава право да раскине предметни Уговор.
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Члан 9.
Наручилац је обавезан да се, приликом коришћења испоручених хемикалија, у свему
придржава упутства за употребу истих.
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана
потписивања Уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на износ од најмање
10% од вредности уговорених добара са свим трошковима и ПДВ-ом, и са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговора.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко сопствена
меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и
мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и
безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Испоручилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
Средство финансијског обезбеђења, из става 1. овог члана, биће на писани захтев
враћена Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Члан 11.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса.
Члан 12.
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 13.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
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Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац а 4 (четири) Наручилац.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

_________________________

Филип Радовић
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА бр. 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:...............................
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.)
Број набавке: ЈНМВ 04/2013
Партија 2 – стандарди за aaс и индуковано купловану плазму

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број ___________од ____________2013.
године, спровео поступак јавне набавке мале вредности куповине основних неорганских и
органских хемикалија по партијама;
- да је Наручилац донео Одлуку број ________________________од ___________2013.
године о избору најповољније понуде за партију број 2 - стандарди за aaс и индуковано
купловану плазму, а у свему као у прихваћеној Понуди Испоручиоца број __________од
___________2013. године, која чини саставни део овог Уговора.
(не попуњавати)
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Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка - стандарда за aaс и индуковано купловану плазму
– Партија 2 за потребе Агенције за заштиту животне средине.
Испоручилац се обавезује да у складу са захтевом Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и јединичним ценама
у складу са обрасцем структуре цене број _________од __________године, који чине
саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи ___________ динара.
Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим
ПДВ-ом износи __________ динара.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања
уговора и обухватају све трошкове.
Члан 3.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Рок плаћања: након извршене испоруке предмета јавне набавке, у року од 45
(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Члан 4.
Рок испоруке је ________дана од дана закључења уговора.
Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже Јовановића
27А.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
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.
Члан 5.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квантитативан преглед добара у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама)
која је саставни део уговора.
Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене шарже и свим пратећим прилозима.
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Представник Наручиоца је дужан да Испоручиоцу стави приговор на количину
добара која се испоручују одмах приликом преузимања истих, што ће се записнички
констатовати. Испоручилац је у обавези да у року од 15 дана Наручиоцу испоручи
недостајућа добра, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Квалитативан преглед добара је обавезан и Наручилац ће извршити проверу квалитета
испоручених хемикалија у року од 15 дана од дана испоруке. У случају квалитативног
неслагања са поруџбеницом, направиће се Записник којим ће се констатовати уочене
мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена. Неодговарајуће хемикалије ће се
вратити Испоручиоцу у року од 5 (пет) дана да их замени за хемикалије одговарајућег
квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном
Испоручилац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране
Испоручиоца.
Члан 6.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свако одступање од квалитета добра Наручилац рекламира Испоручиоцу.
Испоручилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави
свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 15
(петнаест) календарских дана и изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговара по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство
обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Испоручилац се обавезује да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из
члана 2. став 2. овог уговора, а не више од 10%.
У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20
(двадесет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла
и задржава право да раскине предметни Уговор.

Члан 8.
Наручилац је обавезан да се, приликом коришћења испоручених хемикалија, у свему
придржава упутства за употребу истих.
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Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана
потписивања Уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на износ од најмање
10% од вредности уговорених добара са свим трошковима и ПДВ-ом, и са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговора.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко сопствена
меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и
мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и
безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Испоручилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
Средство финансијског обезбеђења, из става 1. овог члана, биће на писани захтев
враћена Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.

Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса.
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.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
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Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац а 4 (четири) Наручилац.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

_________________________

Филип Радовић
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА бр. 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 Извршилац)
ПИБ:...............................
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.)

Број набавке: ЈНМВ 04/2013
Партија 3 – Разне неорганске хемикалије
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број ___________од ____________2013.
године, спровео поступак јавне набавке мале вредности куповине основних неорганских и
органских хемикалија по партијама;
- да је Наручилац донео Одлуку број ________________________од ___________2013.
године о избору најповољније понуде за партију број 3 - Разне неорганске хемикалије, а у
свему као у прихваћеној Понуди Испоручиоца број __________од ___________2013. године,
која чини саставни део овог Уговора.
(не попуњавати)
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Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка разних неорганских хемикалија – Партија 3 за
потребе Агенције за заштиту животне средине.
Испоручилац се обавезује да у складу са захтевом Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и јединичним ценама
у складу са обрасцем структуре цене број _________од __________године, који чине
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.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања
уговора и обухватају све трошкове.
Члан 3.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Рок плаћања: након извршене испоруке предмета јавне набавке, у року од 45
(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Члан 4.
Рок испоруке је ________дана од дана закључења уговора.
Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже Јовановића
27А.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
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.

Агенција за заштиту животне средине
66

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 04/2013

Члан 5.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квантитативан преглед добара у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама)
која је саставни део уговора.
Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене шарже и свим пратећим прилозима.
Представник Наручиоца је дужан да Испоручиоцу стави приговор на количину
добара која се испоручују одмах приликом преузимања истих, што ће се записнички
констатовати. Испоручилац је у обавези да у року од 15 дана Наручиоцу испоручи
недостајућа добра, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Квалитативан преглед добара је обавезан и Наручилац ће извршити проверу квалитета
испоручених хемикалија у року од 15 дана од дана испоруке. У случају квалитативног
неслагања са поруџбеницом, направиће се Записник којим ће се констатовати уочене
мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена.
Неодговарајуће хемикалије ће се вратити Испоручиоцу у року од 5 (пет) дана да их
замени за хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене
рекламације, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о одговорности за
неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење
посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 6.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свако одступање од квалитета добра Наручилац рекламира Испоручиоцу.
Испоручилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави
свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 15
(петнаест) календарских дана и изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговара по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство
обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Испоручилац се обавезује да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из
члана 2. став 2. овог уговора, а не више од 10%.
У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20
(двадесет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла
и задржава право да раскине предметни Уговор.
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Члан 8.
Наручилац је обавезан да се, приликом коришћења испоручених хемикалија, у свему
придржава упутства за употребу истих.
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана
потписивања Уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на износ од најмање
10% од вредности уговорених добара са свим трошковима и ПДВ-ом, и са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговора.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко сопствена
меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и
мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и
безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Испоручилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
Средство финансијског обезбеђења, из става 1. овог члана, биће на писани захтев
враћена Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса.
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.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
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Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац а 4 (четири) Наручилац.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

_________________________

Филип Радовић
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА бр. 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:...............................
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.)
Број набавке: ЈНМВ 04/2013
Партија 4 – екстра чисти растварачи
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број ___________од ____________2013.
године, спровео поступак јавне набавке мале вредности куповине основних неорганских и
органских хемикалија по партијама;
- да је Наручилац донео Одлуку број ________________________од ___________2013.
године о избору најповољније понуде за партију број 4 - екстра чисти растварачи, а у свему
као у прихваћеној Понуди Испоручиоца број __________од ___________2013. године, која
чини саставни део овог Уговора.
(не попуњавати)
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Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка екстра чистих растварача – Партија 4 за потребе
Агенције за заштиту животне средине.
Испоручилац се обавезује да у складу са захтевом Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и јединичним ценама
у складу са обрасцем структуре цене број _________од __________године, који чине
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.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања
уговора и обухватају све трошкове.
Члан 3.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Рок плаћања: након извршене испоруке предмета јавне набавке, у року од 45
(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Члан 4.
Рок испоруке је ________дана од дана закључења уговора.
Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже Јовановића
27А.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
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.
Члан 5.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квантитативан преглед добара у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама)
која је саставни део уговора.
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Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене шарже и свим пратећим прилозима.
Представник Наручиоца је дужан да Испоручиоцу стави приговор на количину
добара која се испоручују одмах приликом преузимања истих, што ће се записнички
констатовати. Испоручилац је у обавези да у року од 15 дана Наручиоцу испоручи
недостајућа добра, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Квалитативан преглед добара је обавезан и Наручилац ће извршити проверу квалитета
испоручених хемикалија у року од 15 дана од дана испоруке. У случају квалитативног
неслагања са поруџбеницом, направиће се Записник којим ће се констатовати уочене
мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена.
Неодговарајуће хемикалије ће се вратити Испоручиоцу у року од 5 (пет) дана да их
замени за хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене
рекламације, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о одговорности за
неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење
посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 6.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свако одступање од квалитета добра Наручилац рекламира Испоручиоцу.
Испоручилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави
свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 15
(петнаест) календарских дана и изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговара по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство
обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Испоручилац се обавезује да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из
члана 2. став 2. овог уговора, а не више од 10%.
У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20
(двадесет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла
и задржава право да раскине предметни Уговор.
Члан 8.
Наручилац је обавезан да се, приликом коришћења испоручених хемикалија, у свему
придржава упутства за употребу истих.
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Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана
потписивања Уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на износ од најмање
10% од вредности уговорених добара са свим трошковима и ПДВ-ом, и са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговора.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко сопствена
меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и
мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и
безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Испоручилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
Средство финансијског обезбеђења, из става 1. овог члана, биће на писани захтев
враћена Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.

Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса.
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.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
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Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац а 4 (четири) Наручилац.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

_________________________

Филип Радовић
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА бр. 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:...............................
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.)
Број набавке: ЈНМВ 04/2013
Партија 5 – стандарди за гасну хроматографију

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број ___________од ____________2013.
године, спровео поступак јавне набавке мале вредности куповине основних неорганских и
органских хемикалија по партијама;
- да је Наручилац донео Одлуку број ________________________од ___________2013.
године о избору најповољније понуде за партију број 5 - стандарди за гасну хроматографију,
а у свему као у прихваћеној Понуди Испоручиоца број __________од ___________2013.
године, која чини саставни део овог Уговора.
(не попуњавати)
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Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка стандарда за гасну хроматографију – Партија 5 за
потребе Агенције за заштиту животне средине.
Испоручилац се обавезује да у складу са захтевом Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и јединичним ценама
у складу са обрасцем структуре цене број _________од __________године, који чине
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.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања
уговора и обухватају све трошкове.
Члан 3.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Рок плаћања: након извршене испоруке предмета јавне набавке, у року од 45
(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Члан 4.
Рок испоруке је ________дана од дана закључења уговора.
Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже Јовановића
27А.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
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.
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Члан 5.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квантитативан преглед добара у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама)
која је саставни део уговора.
Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене шарже и свим пратећим прилозима.
Представник Наручиоца је дужан да Испоручиоцу стави приговор на количину
добара која се испоручују одмах приликом преузимања истих, што ће се записнички
констатовати. Испоручилац је у обавези да у року од 15 дана Наручиоцу испоручи
недостајућа добра, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Квалитативан преглед добара је обавезан и Наручилац ће извршити проверу квалитета
испоручених хемикалија у року од 15 дана од дана испоруке. У случају квалитативног
неслагања са поруџбеницом, направиће се Записник којим ће се констатовати уочене
мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена. Неодговарајуће хемикалије ће се
вратити Испоручиоцу у року од 5 (пет) дана да их замени за хемикалије одговарајућег
квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном
Испоручилац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране
Испоручиоца.
Члан 6.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свако одступање од квалитета добра Наручилац рекламира Испоручиоцу.
Испоручилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави
свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 15
(петнаест) календарских дана и изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговара по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство
обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Испоручилац се обавезује да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из
члана 2. став 2. овог уговора, а не више од 10%.
У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20
(двадесет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла
и задржава право да раскине предметни Уговор.
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Члан 8.
Наручилац је обавезан да се, приликом коришћења испоручених хемикалија, у свему
придржава упутства за употребу истих.
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана
потписивања Уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на износ од најмање
10% од вредности уговорених добара са свим трошковима и ПДВ-ом, и са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговора.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко сопствена
меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и
мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и
безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Испоручилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
Средство финансијског обезбеђења, из става 1. овог члана, биће на писани захтев
враћена Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.

Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса.

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.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац а 4 (четири) Наручилац.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

_________________________

Филип Радовић
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МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА бр. 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:...............................
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.)
Број набавке: ЈНМВ 04/2013
Партија 6 – хемикалије – тестови произвођача MERCK 2013 или одговарајући

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број ___________од ____________2013.
године, спровео поступак јавне набавке мале вредности куповине основних неорганских и
органских хемикалија по партијама;
- да је Наручилац донео Одлуку број ________________________од ___________2013.
године о избору најповољније понуде за партију број 6 - хемикалије – тестови произвођача
MERCK 2013 или одговарајући, а у свему као у прихваћеној Понуди Продавца број
__________од ___________2013. године, која чини саставни део овог Уговора.
(не попуњавати)
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Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка хемикалија – тестови произвођача MERCK 2013 или
одговарајући – Партија 6 за потребе Агенције за заштиту животне средине.
Испоручилац се обавезује да у складу са захтевом Наручиоца испоручи предмет
набавке, премa понуди број _________ од ____________2013. године и јединичним ценама
у складу са обрасцем структуре цене број _________од __________године, који чине
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.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања
уговора и обухватају све трошкове.
Члан 3.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и
Наручиоца.
Рок плаћања: након извршене испоруке предмета јавне набавке, у року од 45
(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Члан 4.
Рок испоруке је ________дана од дана закључења уговора.
Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже Јовановића
27А.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
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.
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Члан 5.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квантитативан преглед добара у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама)
која је саставни део уговора.
Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене шарже и свим пратећим прилозима.
Представник Наручиоца је дужан да Испоручиоцу стави приговор на количину
добара која се испоручују одмах приликом преузимања истих, што ће се записнички
констатовати. Испоручилац је у обавези да у року од 15 дана Наручиоцу испоручи
недостајућа добра, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Квалитативан преглед добара је обавезан и Наручилац ће извршити проверу квалитета
испоручених хемикалија у року од 15 дана од дана испоруке. У случају квалитативног
неслагања са поруџбеницом, направиће се Записник којим ће се констатовати уочене
мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена. Неодговарајуће хемикалије ће се
вратити Испоручиоцу у року од 5 (пет) дана да их замени за хемикалије одговарајућег
квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације, у противном
Испоручилац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране
Испоручиоца.
Члан 6.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и
обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свако одступање од квалитета добра Наручилац рекламира Испоручиоцу.
Испоручилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави
свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 15
(петнаест) календарских дана и изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговара по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство
обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Испоручилац се обавезује да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из
члана 2. став 2. овог уговора, а не више од 10%.
У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20
(двадесет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла
и задржава право да раскине предметни Уговор.
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Члан 8.
Наручилац је обавезан да се, приликом коришћења испоручених хемикалија, у свему
придржава упутства за употребу истих.

Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана
потписивања Уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на износ од најмање
10% од вредности уговорених добара са свим трошковима и ПДВ-ом, и са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговора.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко сопствена
меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и
мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и
безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Испоручилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
Средство финансијског обезбеђења, из става 1. овог члана, биће на писани захтев
враћена Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.

Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса.
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.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац а 4 (четири) Наручилац.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

_________________________

Филип Радовић
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ОДЕЉАК IX
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
(на основу члана 75. став 2. ЗЈН)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као Овлашћено лице
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
за партију/партије број ___________________
(уписати број партије/партија на коју/које се изјава односи)
Понуђач
I
____________________________________________________________________________
поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине. Изјава се даје као саставни део понуде, којом
понуђач узима учешћње у поступку јавне набавке број ЈНМВ 04/2013 - Набавка основних
неорганских и органских хемикалија за потребе Агенције за заштиту животне средине, а коју
је расписала Агенције за заштиту животне средине ”.
II.

ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ:

Заокружити оппцију
А) ПРИМЕНЉИВО

Б) НЕПРИМЕНЉИВО

Напомена: У зависности да ли је понуђач ималац права интелектуалне својине заокружити
одговарајућу опцију: А) или Б). Уколико је заокружена опиција под А) неопходно је попунити
захтеване податке у прилогу .
Овлашћено
лице
понуђача
гарантује
да
је
понуђач
____________________________________________, који подношењем понуде узима учешћње
у поступку јавне набавке број ЈНМВ 04/2013 - Набавка основних неорганских и органских
хемикалија за потребе Агенције за заштиту животне средине, а коју је расписала Агенције за
заштиту животне средине, ималац права интелектуалне својине.
Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
м.п.

__________________________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава
понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за
носиоца посла групе понуђача).
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ОДЕЉАК X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за партију број________-

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
Наручиоцу –Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27А, да
понуђена добра испуњавају све услове из техничке спецификације Наручиоца за партију
број__________, у поступку јавне набавке основних неорганских и органских хемикалија за
потребе Агенције за заштиту животне средине, број јавне набавке ЈНМВ 04/2013.

Датум:
___________________

Печат и потпис овлашћеног лица понуђача
м.п.

__________________________________
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ОДЕЉАК XI
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за партију/партије број ___________________
(уписати број партије/партија на коју/које се образац односи)
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо
структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у поступку јавне набавке мале
вредности број ЈНМВ 04/2013 - Набавка основних неорганских и органских хемикалија за
потребе Агенције за заштиту животне средине:

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
УКУПНО динара:
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди,
односно доставио захтев за накнаду трошкова.
Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну
садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.
Датум:

___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п.

__________________________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:
ПАРТИЈА 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – ХЕМИКАЛИЈА (ЗА УРЕЂАЈЕ HACH
DR 2800 и HACH DR 5000) „АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“

( ЈНМВ 04/2013)

Tабела 1 : Хемикалије за спектрофотометар HACH DR 2800 i HACH DR 5000
СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИ
НА ПО
ПАКОВА
ЊУ

Amonium cyanurate Reagent,
Powder Pillows Hach

Cat.No 26531-99

паковање

100 ком

30

2.

Amonium Salicylate Reagent,
Powder Pillows Hach

Cat.No 26532-99

паковање

100 ком

30

3.

Nitra Ver 5, Nitrite Reagent,
Powder Pillows Hach

Cat.No 21061-69

паковање

100 ком

30

4.

Nitri Ver 3, Nitrite Reagent, 10
ml, Powder Pillows Hach

Cat.No 21071-69

паковање

100 ком

30

5.

Sylfa Ver 4, Sulfate Reagent,
10 ml,

Cat.No 21067-69

паковање

100 ком

30

6.

Phos Ver 3, Phophate
reagent,Hach
Standardni rastvor za
amonijačni azot

Cat.No 21060-99

паковање

100 ком

30

Hach Cat.No 153-49

ком

500 ml

5 ком

НАЗИВ
24315000 - Разне неорганске
хемикалије

1.

Ред.
бр.

7.

БРОЈ
ПАКОВА
ЊА

8.

Sulfate Standard Solution,
1000mg/l

Hach Cat.No 21757-49

ком

500 ml

5 ком

9.

Phosphate Standard Solution,
1mg/l

Hach Cat.No 2569-49

ком

500 ml

5 ком

10.

Round glass Sample
cells,25x60mm,10 ml

Hach Cat.No 2122800
или 24276-06

ком

1 ком

200 ком

No 21068-69

паковање

100 ком

3

No 21069-69

паковање

100 ком

3

No 21070-69

паковање

100 ком

3

11.
12.
13.

Cyani Ver 3 Cyanide
Reagent, Powder Pillows Hach
Cyani Ver 4 Cyanide
Reagent, Powder Pillows Hach
Cyani Ver 5 Cyanide
Reagent, Powder Pillows Hach
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14.
15.
16.
17.

Kvarcna kiveta 10 mm x10
No 2624410
mm
St. rastvor za SiO2, 50mg/l
Hach Cat.No 1117-29
COD reagent Vials,0 to 150
HachCat.No 21258-15
mg/l COD
COD st. solution 1000 mg/l
Hach Cat.No 12186-29

паковање

2 ком

3

ком

200ml

1 ком

паковање

25 ком

40

ком.

200 ml

1 ком

.

У

За понуђача:

дана
М.П.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:
ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 2
Ред.
бр.

НАЗИВ
24315000 хемикалије

1.

СТАНДАРДИ ЗА AAС И ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНУ ПЛАЗМУ

2013

СПЕЦИФИКАЦИЈА/ЧИСТОЋА

КОЛИЧИНА

Стандардни раствор aрсена

CRM standard za ICP 1000 mg As/L

2x100ml

2.

Стандардни раствор кадмијума

CRM standard za ICP 1000 mg Cd/L

2x100ml

3.

Стандардни раствор кобалта

CRM standard za ICP 1000 mg Co/L

1x100ml

4.

Стандардни раствор никла

CRM standard za ICP 1000 mg Ni/L

2x100ml

5.

Стандардни раствор олова

CRM standard za ICP 1000 mg Pb/L

2x100ml

6.

Стандардни раствор антимона

CRM standard za ICP 1000 mg Sb/L

1x100ml

Разне

неорганске

У

За понуђача:

дана
М.П.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 3
Ред.
бр.

НАЗИВ

1.

Refer.
materijal
za
opšte
par. u vodi

2.

Refer.
materijal
za opšte
par. u
kisnici

РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
24315000 - Разне неорганске хемикалије

2013

СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОЛИЧИНА

pH ~8,0, Rastvoreni neorganсki C~ 30mg/l, Rastvoreni organski
ugljenik~6mg/l, Specificna provodljivoсt ~ 400 μS/cm, Ukupni
alkalitet{kao Ca(CO3)2} ~150mg/l, Ukupna tvrdoća {kao Ca(CO3)2}
~ 200mg/l, Na ~ 10 mg/l, K ~ 3 mg/l, Ca ~ 45 mg/l, Mg ~ 20 mg/l, Cl
~ 20 mg/l, Silikati (kao Si) ~ 0.5 mg/l
pH ~6, Specificna provodljivost ~ 20 μS/cm, Amonijum ~ 1 mg/l, K ~
5,5 mg/l, Nitrat ~ 2 mg/l, Mg ~ 0.15 mg/l, Cl ~ 2 mg/l, Sulfati ~ 1.5
mg/l

2x500ml

95ml

3.
4.

Urbana prasina organski zagađivači NIST 1649b
Sertifikovani referentni materijal ERM-CA011b

2g
250ml

5.

Urbane cestice PM - elementi ERM-CZ120 (As, Cd, Pb, Ni)

2x0,5g

6.

PCB mixture 7 analytes, PCB congeners (28,52,101,118,138,153,180) NEN
5734/VPR C85-16 (DutchSeven) UltraScientific RPCM-200 ili ekv.

4x1ml

У

За понуђача:

дана
М.П.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 4
Ред
.
бр.

1.

2.

3.

ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ

НАЗИВ

КВАЛИТЕТ

ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

ПАКОВА
ЊЕ

УКУП
НА
КОЛИ
ЧИНА

GC

L

2.5 L

200L

HPLC

L

1L

10L

30% H2O2

L

1L

10L

24321000 - Угљоводоници
Metilenhlorid, for organic residue analysis,
Sadržaj min. 99.8%; Voda po Karl Fischeru
max.0,05%; Nečistoće koje se mogu naći
rezidualnom analizom max. 5ng-L
Toluene
λ: 310 nm Amax: 1.00 λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 350 nm Amax: 0.03 λ: 260 nm Amax: 0.004

Vodonik peroksid
Sadržaj
Hloridi
Sulfati
Gvožđe

min. 30%
max. 0.0001%
max. 0.0001%
max. 0.00005%

У

2013

За понуђача:

дана
М.П.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:
ПАРТИЈА 5
ПАРТИЈА 5

СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ

2013

Ред.
бр.

НАЗИВ
24324400 - Једињења са азотним функцијама

РАСТВАРАЧ КОНЦЕНТРАЦИЈА

КОЛИЧИНА

1.

Organo-hlorni insekticidi (20 analita)- UPPM-808C LCG Promochem ili ekvivalent

n-heksan/
toluen

2 x 1ml

1000µg/ml

4.
5.
6.

Pesticide Standard 17 solution in
acetonitrile according to DIN 38407
Standard solution PCB congeners
(8,20,28,35,52,101,118,138,153,180)
BCR-365 LCG Promochem ili ekv.
Atrazin desisopropyl, CAS No. 1007-28-9
Metolachlor, CAS.No. 51218-45-2
Pentachlorobenzene, CAS No. 608-93-5

7.

o,p′ - DDT, CAS No. 789-02-6

100mg

8.

Trifluralin, CAS No. 1528-09-8

250mg

9.

4-tert-Octylphenol, CAS No.140-66-9

1000mg

10.
11.
12.
13.
14.

Adicarb, CAS No.
Dicofol, Cas. No. - 115-32-2
Bifenox, Cas. No. - 42576-02-3
Dichlorvos, Cas. No. - 62-73-7
Cybutryne, Cas. No. - 28159-98-0

100 mg
100 mg
250 mg
250 mg
250 mg

15.

Cypermethrin Cas. No. - 52315-07-8

100 mg

16.
17.

Cypermethrin alpha, Cas. No. - 63375-30-8
Aclonifen, Cas. No. - 74070-46-5

100 mg
250 mg

2.
3.

acetonitril
isooktan

2x1ml
Certifeid value 11-15
mg/g

2x2 ml
250mg
100mg
250mg

У

За понуђача:

дана
М.П.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

ПАРТИЈА 6

ПАРТИЈА 6
НАЗИВ
24315000 - Разне
неорганске
хемикалије

Ред.
бр.

Amonium Test
Method
Nitrate Cell Test
Method
Sulfate Cell Test
Method

1.
2.
3.
4.

Nitrite Test Method
Phophate Cell Test
Method
Surfactants (anion.)
Cell Test Method

5.
6.

ХЕМИКАЛИЈЕ – ТЕСТОВИ ПРОИЗВОЂАЧА MERCK 2013
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Photometric 0.010-3.000mg/l NH4-N
Kat.No 1.14752.0001
Photometric 0.5-18.000mg/l NO3-N
Kat.No 1.14542.0001
Photometric 5-250 mg/l SO4
Kat.No 1.14548.0001
Photometric 0.002-1.00mg/l NO2N1.00mg/l NO2-N, Kat.No
1.14776.0001
Photometric 0.010-5.000mg/l PO4-P
Kat.No 1.14848.0001
Photometric 0.05-2.00mg/l MBAS
Spectroquant RKat.No 1.14697.0001

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА
ПО
ПАКОВАЊУ

БРОЈ
ПАКОВА
ЊА

паковање

за 500 теста

1

паковање

25 ком

8

паковање

25 ком

10

паковање

за 1000 теста

1

паковање

за 400 теста

2

паковање

25 ком

30

У

За понуђача:

дана
М.П.
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