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На пснпгу шл. 32. и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закпн), шл. 2. Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јагних
набагки и нашину дпказигаоа испуоенпсти услпга („Сл. дласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке п
ппкретаоу ппступка јагне набагке ред. бр. 9/14, брпј 130-404-195/2014-02 пд 08.09.2014. дпдине и
Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку ред. бр. 9/14, брпј 130-404-195/2014-02 пд 08.09.2014.
дпдине, припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
у птгпренпм ппступку за јагну набагку УСЛУГЕ ШЕСТПМЕСЕЧНПГ РЕДПВНПГ ПДРЖАВАОА И
СЕРВИСИРАОА ЛПКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТПМАТСКПГ МПНИТПРИНГА АП ВПЈВПДИНЕ ЗА КПНТРПЛУ
КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНПГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ,
Ред бр. ЈН ПП 9/2014
Кпнкурсна дпкументација садржи:

Назив ппглавља
1.Опщти ппдаци п јагнпј набагци
2.Ппдаци п предмету јагне набагке
3.Врста, технишке карактеристике, кгалитет, кплишина и ппис дпбара, радпга или услуда, нашин спрпгпђеоа
кпнтрпле и пбезбеђеоа даранције кгалитета, рпк изгрщеоа, местп изгрщеоа или испoруке дпбара,
егентуалне дпдатне услуде и сл.
4.Технишка дпкументација и планпги, пднпснп дпкументација п кредитнпј сппспбнпсти нарушипца у слушају
јагне набагке финансијске услуде кредита
5.Услпги за ушещће у ппступку јагне набагке из шл. 75. и 76. Закпна и упутстгп какп се дпказује испуоенпст
тих услпга
6.Упутстгп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
7.Образац ппнуде
8.Мпдел удпгпра
9.Образац ппнуђене структуре ценe са упутстгпм какп да се пппуни
10.Образац трпщкпга припреме ппнуде
11.Образац изјаге п незагиснпј ппнуди
12.Образац изјаге п ппщтпгаоу пбагеза из шл. 75. ст. 2. Закпна
13.Друди пбагезни пбраcци

Кпмисија:
1
2
3
4
5

Аца Удицки
Мр Христина Радпганпгић Јпгин
Зпран Шандин
Јанпщ Дпбаи
Милена Недељкпг
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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1.1. Ппдаци п наручипцу
Наручилац je: Република Србија, Аутпнпмна Ппкрајина Впјгпдина - Ппкрајински секретаријат за
урбанизам, драдитељстгп и заштиту жигптне средине Нпги Сад,
Адреса: Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16
Интернет страница: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
1.2. Врста ппступка јагне набагке
Предметна јагна набагка се спрпгпди у птгпренпм ппступку, у складу са Закпнпм („Служвени дласник
РС“, вр. 124/12) и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јагне набагке.
Ппзиг за ппднпшеое ппнуда и кпнкурсна дпкументација пбјагљени су у складу са чланпм 62. стаг 1.
Закпнпм п јагним набагкама, дана 24.09.2014. дпдине на Ппрталу јагних набагки
http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет страници Наручипца: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.
1.3. Предмет јагне набагке (дпбра, услудж или радпги)
Предмет јагне набагке бр. 9/14 је: услуда щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне
мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на
теритприји АП Впјгпдине.
1.4. Циљ ппступка
Ппступак јагне навагке се спрпгпди ради закљушеоа удпгпра п јагнпј навагци. Удпгпр ће бити закљушен
са ппнуђашем кпјем Нарушилац пдлукпм дпдели удпгпр.
1.5. Наппмена укпликп је у питаоу резергисана јагна набагка
У предметнпм ппступку није у питаоу резергисана јагна набагка.
1.6. Наппмжна укпликп сж спрпвпеи жлжктрпнска лицитација
У предметнпм ппступку и јагнпј набагци не спрпгпди се електрпнска лицитација.
1.7. Кпнтакт (лице или служба)
Лице (или служба) за кпнтакт: мр Христина Радпганпгић Јпгин, дипл. хемишар, тел: 021/487-4689,
021/456-665 и Јанпщ Дпбаи, дипл. прагник, тел: 021/487-4553;
Е - mail адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs.
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2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Ппис предмета набагке, назиг и пзнака из ппштед речника набагке:
Опис предмета јагне набагке: услуда щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне
мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на
теритприји АП Впјгпдине,
Назиг и пзнаку из ппщтед решника набагке: 50410000 услуде пппрагке и пдржагаоа апарата за мереое,
испитигаое и кпнтрплу.
2.2. Партије
Предмет јагне набагке није пбликпган пп партијама
2.3. Врста пкгирнпд сппразума (између једнпд или гише наручилаца и једнпд или гише ппнуђача),
трајаое пкгирнпд сппразума, начин дпделе удпгпра у случају да се пкгирни сппразум закључује са
гише ппнуђача, назиг, адреса и интернет страна наручилаца кпји мпду да кпристе пкгирни сппразум
за дпделу удпгпра, када пкгирни сппразум закључује телп за централизпгане набагке, акп се
птгпрени ппступак спрпгпди ради закључеоа пкгирнпд сппразума:
Отгпрени ппступак се не спрпгпди ради закљушеоа пкгирнпд сппразума.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП
ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГЕ ШЕСТПМЕСЕЧНПГ РЕДПВНПГ ПДРЖАВАОА И СЕРВИСИРАОА ЛПКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТПМАТСКПГ
МПНИТПРИНГА АП ВПЈВПДИНЕ ЗА КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНПГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТПРИЈИ
АП ВПЈВПДИНЕ
Лпкална мрежа аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на
теритприји АП Впјгпдине пбухгата:
 мерна места/аутпматске станице: Зреоанин, Субптица, Спмбпр, Кикинда, Нпги Сад-Шандај,
Делиблатска пещшара и Обедска бара и
 Централну јединицу за прикупљаое и пбраду ппдатака са аутпматских станица-Нпги Сад).
Услуда щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа укљушује:
 пбезбеђигаое пптрпщнпд материјала и резергних делпга за пдржагаое целпкупнпд система
аутпматскпд мпнитпринда;
 пбезбеђигаое калибраципних даспга за дасне анализатпре и даспга нпсаша за BTEX/VOC
анализатпре;
 калибрацију дасних анализатпра (фрекгенција услуде: 2 пута у тпку 6 месеци, пднпснп 1 пут на
сгака 3 месеца – пп сгакпм анализатпру);
 услуде редпгних пбилазака (фрекгенција услуде: 14 пута у тпку 6 месеци, пднпснп 1 пут на сгаких
15 дана - пп сгакпј аутпматскпј станици);
 услуде ганредних интергенција пп пптреби или захтегу Нарушипца.
Услуда редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа система аутпматскпд мпнитпринда мпра бити усклађена са
преппрукама прпизгпђаша ппреме и пбухгата:
1. Сппљну кпнтрплу аутпматскж станицж:
 предлед кпнтејнера и пстале инфраструктуре;
 предлед и кпнтрпла метеп сензпра;
 предлед и кпнтрпла нпсаша за узпркпгаое.
2. Унутрашоу кпнтрплу аутпматскж станицж:
 прпгера електришних и дасних инсталација;
 прпгера и шищћеое система за узпркпгаое;
 прпгера и шищћеое улазнпд филтера на гентилатпру дасних анализатпра;
 замена филтера за защтиту пд пращине на улазу у дасни анализатпр;
 прпгера статуса и раднпд режима апарата/анализатпра (наппн, температура, притисак, прптпк,
интензитет лампе, статус аларма, zero/span кпнтрпла, кпнтрпла притиска у дасним бпцама...);
 редпгна калибрација дасних анализатпра у 5 ташака, са фрекгенцијпм 2 пута у тпку 6 месеци,
пднпснп 1 пут на сгака 3 месеца пп сгакпм анализатпру;
 ганредна калибрација дасних анализатпра пп пптреби, накпн замене резергних делпга и/или
пппрагке дасних анализатпра.
3. Кпнтрплу и прпвжру систжма за прикупљаож и пбраду ппдатака са аутпматских станица
(лпкалнж и Цжнтрална јждиницж за прикупљаож и пбраду ппдатака).
4. Израду извжштаја п рждпвнпм пдржаваоу и сжрвисираоу накпн извршжних рждпвних услуга и
ванрждних интжрвжнција.
Спецификација лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета
амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине дата је у Ташки 1. - Табеле 1.1-1.7. Неппхпднп је да се
сги ппслпги на редпгнпм пдржагаоу и сергисираоу детаљнп егидентирају у сергисним днегницима
аутпматских станица.
Наручилац ће пмпдућити пптенцијалним ппнуђачима пбиласке аутпматских станица уз присустгп
предстагника Наручипца, у рпку пд три дана пд дана ппднпшеоа писменпд захтега Наручипцу.
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Трпшкпге пбилазака снпси ппнуђач. Захтег се ппднпси најкасније пет дана пре истека рпка за
ппднпшеое ппнуда.
1. СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТПМАТСКПГ СИСТЕМА ЗА МПНИТПРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
1.1 Анализатпри
Redni
Mesto
Model/Proizvođač
broj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zrenjanin
centralna gradska
saobradajnica: Bulevar
oslobođenja

1.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42C/Thermo
Electron Corporation, SAD
1.2 Analizator za ozon (O3) 49C/Thermo Electron Corporation,
SAD
1.3 Analizator za ugljen monoksid (CO) CO12M/Environnement
S.A., Francuska
1.4
Analizator
za
suspendovane
čestice
PM10
MP101M/Environnement S.A., Francuska
1.5 Analizator za VOC VOC71M/Environnement S.A., Francuska
1.6 Analizator za sumpor dioksid (SO2) AF22M/Environnement
S.A., Francuska
Subotica
2.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i/ Thermo
centralna gradska
Electron Corporation, SAD
raskrsnica: ugao Ulice 2.2 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron
Maksima Gorkog i
Corporation, SAD
Trga Lazara Nešida
2.3 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation,
SAD
2.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX)
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
Sombor
3.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron
centralna gradska
Corporation, SAD
raskrsnica: ugao Ulice 3.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation,
Venac Petra Bojovida i SAD
Venac Stepe
3.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX)
Stepanovida
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
Kikinda
4.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation,
Ulica Šumica
SAD
4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX)
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
Novi Sad-Šangaj
5.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2)
Ulica VIII – dvorište MZ 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD
Šangaj
5.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX)
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
Deliblatska peščara
6.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation,
SRP „Deliblatska
SAD
peščara“: K-2 Korn
6.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX)
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
Obedska bara
7.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2)
SRP „Obedska bara“
450i/ Thermo Electron Corporation, SAD
hotel „Obedska bara“, 7.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation,
Obrež
SAD
7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX)
AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
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Ukupno
kom.

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

1.2 Уређаји за несметанп струјнп напајаое, UPS Riello 2200VA, Италија
Redni
Lokacija
Model/Proizvođač
broj
1.
Zrenjanin
UPS Riello 2200VA, Italija
centralna gradska saobradajnica: Bulevar
oslobođenja
2.
Subotica
UPS Riello 2200VA, Italija
centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice
Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešida
3.
Sombor
UPS Riello 2200VA, Italija
centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice
Venac Petra Bojovida i Venac Stepe
Stepanovida
4.
Kikinda
UPS Riello 2200VA, Italija
Ulica Šumica
5.
Novi Sad-Šangaj
UPS Riello 2200VA, Italija
Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj
6.
Deliblatska peščara
UPS Riello 2200VA, Italija
SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn
7.
Obedska bara
UPS Riello 2200VA, Italija
SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“,
Obrež
1.3 Генератпр гпдпника и нултпд газдуха
Redni
Lokacija/adresa
Model/Proizvođač
broj
1.
Novi Sad-Šangaj
1.1 SONIMIX 3080, LNI S.A., Švajcarska
ulica VIII – dvorište MZ Šangaj
2.
Zrenjanincentralna
gradska 2.1 SONIMIX 6000; LNI S.A., Švajcarska
saobradajnica, Bulevar oslobođenja
1.4 Лпкалне јединице за прикупљаое и пбраду ппдатака
Redni
Mesto
Model/Proizvođač
broj
1.
Zrenjanin
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
centralna gradska
Srbija
saobradajnica: Bulevar
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
oslobođenja
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
2.
Subotica
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
centralna gradska
Srbija
raskrsnica: ugao Ulice
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Maksima Gorkog i Trga
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
Lazara Nešida
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
3.
Sombor
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
centralna gradska
Srbija
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Ukupno
kom.
1

1

1

1
1
1
1

Ukupno
kom.
1
1

Ukupno
kom.
1
1

1
1

1

4.

5.

6.

7.

raskrsnica: ugao Ulice
Venac Petra Bojovida i
Venac Stepe
Stepanovida
Kikinda
ulica Šumica

Novi Sad-Šangaj
Ulica VIII – dvorište MZ
Šangaj

Deliblatska peščara
SRP „Deliblatska
peščara“: K-2 Korn

Obedska bara
SRP „Obedska bara“
hotel “Obedska bara”,
Obrež

1.5 Метепрплпшки сензпри
Redni
Mesto
broj
1.
Zrenjanin
centralna gradska
saobradajnica: Bulevar
oslobođenja

2.

3.

Subotica
centralna gradska
raskrsnica: ugao Ulice
Maksima Gorkog i Trga
Lazara Nešida
Sombor
centralna gradska
raskrsnica: ugao Ulice

Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
Srbija
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
Srbija
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
Srbija
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
Srbija
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija

1

Model/Proizvođač

Kom.

Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha 083D Met One Instruments, Inc. SAD
Senzor za smer i brzinu vetra 50.5 Met One Instruments,
Inc. SAD
Senzor za atmosferski pritisak 092 Met One Instruments,
Inc. SAD
Senzor za solarnu radijaciju 095 Met One Instruments,
Inc. SAD
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za atmosferski pritisak DQA223
Senzor za globalno zračenje DPA 558
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill

1
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1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Venac Petra Bojovida i
Venac Stepe
Stepanovida
4.

5.

6.

7.

Kikinda
ulica Šumica

Novi Sad-Šangaj
Ulica VIII – dvorište MZ
Šangaj
Deliblatska peščara
SRP „Deliblatska
peščara“: K-2 Korn
Obedska bara
SRP „Obedska bara“
hotel “Obedska bara”,
Obrež

Instruments, Velika Britanija
Senzor za atmosferski pritisak DQA223
Senzor za globalno zračenje DPA 558
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.6 Централна јединица за прикупљаое и пбраду ппдатака са аутпматских станица
I Hardver
Tehničke karakteristike
Server za prikupljanje i obradu
podataka
sa
automatskih
stanica za pradenje kvaliteta
ambijentalnog vazduha

Procesor: Intel(R) Xeon (R) CPU E5620 @ 2.40 GHz 2.39 GHz
Radna memorija (RAM): 48.00 GB
Disk: DELL PERC H700 SCSI Disc Device x 2
136 GB RAID 1
1675 GB RAID 5
II Softver
Specifikacija operativnog sistema/softverskog paketa

Server za prikupljanje i obradu
podataka sa automatskih stanica
za
pradenje
kvaliteta
ambijentalnog vazduha

Operativni sistemi:
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise, Service Pack 1; Linux
Red Hat; Linux CentOS
Softverski paket „Košava“, Mizma Igbos d.o.o.:
- dijagnostika uređaja (analizatora) u automatskim stanicama
- dijagnostika kalibracije uređaja
- prikupljanje, validacija, obrada podataka i smeštanje u bazu
- generisanje izveštaja i grafičkih prikaza
- eksport podataka u Excel, xml i pdf formate
- razmena podataka sa EIONET mrežom
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1.7 Централни калибраципни систем
Redni
Mobilni kalibracioni sistem
broj
1.
Kalibrator
2.
Linija za razblaženje

3.
4.

Model/Proizvođač

SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska
Binarni sistem za razblaženje-regulator
masenog protoka (MFC) i generator
visoko stabilnog protoka gasa
Ozon generator i titrator u gasnoj fazi- Opseg od 50-500ppb
GPT
Generator nultog gasa
Ugrađen u kudište kalibratora
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Kom.
1
1

1
1

2. УСЛУГА ШЕСТПМЕСЕЧНПГ РЕДПВНПГ ПДРЖАВАОА И СЕРВИСИРАОА ЛПКАЛНЕ МРЕЖЕ
АУТПМАТСКПГ МПНИТПРИНГА АП ВПЈВПДИНЕ ЗА КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТПРИЈИ
АП ВПЈВПДИНЕ
2.1 Анализатпри (пптрпшни материјал)
Redni
Potrošni materijal
broj
1.
Set za održavanje za analizator za
azotne okside (NП, NП2, NПx) 42C,
Thermo Electron Corporation, SAD

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Specifikacija seta
1.1. Set za popravku pumpe
1.2. Set O-prstenova i filtera
1.3. PTFE filter 47 mm
1.4. solenoidni ventil
1.5. O-ring kapilara (pak/10)

Set za održavanje za analizator za ozon
(O3) 49C, Thermo Electron Corporation,
SAD

2.1. Set O-prstenova i filtera
2.2. Set za popravku pumpe
2.3. PTFE filter 47 mm
Set za održavanje za analizator za
3.1. Filter za internu kalibraciju nule
ugljen monoksid (CO) CO12M,
3.2. Amortizer udara
Environnement S.A., Francuska
3.3. Set za održavanje pumpe
3.4. Stator pumpe
3.5. O-prsten za detektor gasa
Set održavanje za analizator za
4.1. Rolna filter papira RF100
suspendovane čestice PM10 MP101M,
4.2. Hybrid seal
Environnement S.A., Francuska
4.3. O-prsten diam. 27 cord 2
4.4. O-ring 35, 2 cod, viton
4.5. Set za održavanje pumpe
4.6. Baterija 2,4V 70mA
Set održavanje za VOC analizator 5.1. Set za održavanje pumpe
VOC71M,
Environnement
S.A., 5.2. Amortizer udara LX-A55
Francuska
5.3. Set kertridža od aktivnog uglja
Set za održavanje za analizator za
6.1. Soda ash punjenje 10G
vodonik sulfid/sumpor dioksid
6.2. 5µm PTFE filter 47 mm
(H2S/SO2) AF22M, Environnement S.A., 6.3 Filter nultog gasa SO2
Francuska
6.4 Filter linije od aktivnog uglja
6.5. Vanadium pentoxide pyrex glass
Set za održavanje za analizator za
7.1. Set O-prstenova i filtera
azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i,
7.2. PTFE filter 47 mm
Thermo Electron Corporation, SAD
7.3. Set za popravku pumpe
7.4. PMT Hammamatsu
7.5. Interface Board 42iLS, IHT
7.6. Cooler Assembly 'I series'
Set za održavanje za analizator za
8.1. El. merna ploča za 48i
ugljen monoksid (CO) 48i, Thermo
8.2. PTFЕ filter 47 mm
Electron Corporation, SAD
8.3. Set O-prstenova i filtera
8.4. Set za popravku pumpe
8.5. IR izvor
8.6. Pumpa komplet
Set za održavanje za analizator za ozon 9.1. Uzorkivači/referentni solenoidni ventil
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Кom.
1
5
13
1
1
5
1
13
1
3
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
6
1
2
13
2
1
1
5
13
1
1
1
1
1
25
5
1
2
1
1

(O3) 49i, Thermo Electron Corporation,
SAD

10.

11.

Set za održavanje za analizator za
benzen, toluen, etilbenzen i ksilene
(BTEX) AirToxic BTX PID, Chromatotec,
Francuska

Set za održavanje za analizator za
vodonik sulfid/sumpor dioksid
(H2S/SO2) 450i, Thermo Electron
Corporation, SAD

9.2. Ozonator lampa
9.3. Odstranjivač ozona
9.4. Set O-prstenova i filtera
9.5. Pretvarač protoka
9.6. Set za popravku pumpe

2
1
25
2
5

9.7. PTFE filter 47 mm
10.1. PID lampa 10.6eV

65
1

10.2. PTFE filter 47 mm

75

10.3. Set za popravku pumpe

3

10.4. Hard disk sa instaliranim softverom
PCMK2
10.5. CPU Board tested, Incl Memory
supply and H8
10.6. 3-way solenoid valve SS (1/8'')

1

10.7. Rotor 6 ports

1

10.8. Pneumatic actuator 6 port

2

10.9. Komplet merna delija

1

11.1. Matična ploča za 450i
11.2. Pribor za popravku pumpe
11.3. PTFE filter 47 mm
11.4. Set O-prstenova i filtera
11.5. Flush lampa UV

1
2
25
10
1

1
4

2.2 Ппшти пптрпшни материјал за сге анализатпре
Redni
broj
1.

Potrošni materijal
Potrošni materijal za analizatore

Specifikacija seta
1.1. Manifold za stanicu Zrenjanin

Kom.
1

2.3 Анализатпри (услуда пдржагаоа и калибрације)
Redni
Mesto
Model/Proizvođač
Specifikacija usluge
broj
1.
Zrenjanin
1.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) Redovno održavanje
centralna gradska
42C/Thermo Electron Corporation, SAD
i kalibracija
saobradajnica: Bulevar 1.2 Analizator za ozon (O3) 49C/Thermo
oslobođenja
Electron Corporation, SAD
1.3 Analizator za ugljen monoksid (CO)
CO12M/Environnement S.A., Francuska
1.4 Analizator za suspendovane čestice PM10
MP101M/Environnement S.A., Francuska
1.5 Analizator za VOC VOC71M/Environnement
S.A., Francuska
1.6 Analizator za sumpor dioksid (SO2)
AF22M/Environnement S.A., Francuska
2.
Subotica
2.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) Redovno održavanje
centralna gradska
42i/ Thermo Electron Corporation, SAD
i kalibracija
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raskrsnica: ugao Ulice
Maksima Gorkog i Trga
Lazara Nešida

3.

Sombor
centralna gradska
raskrsnica: ugao Ulice
Venac Petra Bojovida i
Venac Stepe
Stepanovida

4.

Kikinda
Ulica Šumica

5.

Novi Sad-Šangaj
Ulica VIII – dvorište MZ
Šangaj

6.

Deliblatska peščara
SRP „Deliblatska
peščara“: K-2 Korn

7.

Obedska bara
SRP „Obedska bara“
hotel „Obedska bara“,
Obrež

2.2 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/
Thermo Electron Corporation, SAD
2.3 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
2.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i
ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec,
Francuska
3.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/
Thermo Electron Corporation, SAD
3.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
3.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i
ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec,
Francuska
4.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i
ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec,
Francuska
5.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid
(H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation,
SAD
5.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i
ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec,
Francuska
6.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
6.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i
ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec,
Francuska
7.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid
(H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation,
SAD
7.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i
ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec,
Francuska

Redovno održavanje
i kalibracija

Redovno održavanje
i kalibracija

Redovno održavanje
i kalibracija

Redovno održavanje
i kalibracija

Redovno održavanje
i kalibracija

2.4 Уређаји за несметанп струјнп напајаое у 7 аутпматских станицa, мпдел: UPS Riello 2200VA, Италија
(Зреоанин, Субптица, Спмбпр, Кикинда, Нпги Сад-Шандај, СРП Делиблатска пешчара, СРП Пбедска бара)
–пптрпшни материјал
Redni
broj
1.

Potrošni materijal
Set za održavanje uređaja za
nesmetano strujno napajanje, UPS
Riello

Specifikacija seta
Set rezervnih baterija
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Kom.
1

2.5 Уређаји за несметанп струјнп напајаое, UPS Riello 2200VA, Италија (услуда пдржагаоа)
Redni
Lokacija
Model/Proizvođač
Specifikacija
broj
usluge
1.
Zrenjanin
UPS Riello 2200VA, Италија
Redovno
centralna gradska saobradajnica: Bulevar
održavanje
oslobođenja
2.
Subotica
UPS Riello 2200VA, Италија
Redovno
centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice
održavanje
Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešida
3.
Sombor
UPS Riello 2200VA, Италија
Redovno
centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice
održavanje
Venac Petra Bojovida i Venac Stepe
Stepanovida
4.
Kikinda
UPS Riello 2200VA, Италија
Redovno
Ulica Šumica
održavanje
5.
Novi Sad-Šangaj
UPS Riello 2200VA, Италија
Redovno
Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj
održavanje
6.
Deliblatska peščara
UPS Riello 2200VA, Италија
Redovno
SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn
održavanje
7.
Obedska bara
UPS Riello 2200VA, Италија
Redovno
SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska
održavanje
bara“, Obrež
2.6 Генератпри гпдпника и нултпд газдуха (услуда пдржагаоа)
Redni
Lokacija/adresa
Model/Proizvođač
broj
1.
Novi Sad-Šangaj
1.1 SONIMIX 3080, LNI S.A., Švajcarska
ulica VIII – dvorište MZ Šangaj
2.
Zrenjanincentralna
gradska 2.1 SONIMIX 6000; LNI S.A., Švajcarska
saobradajnica, Bulevar oslobođenja
2.7 Лпкалне јединице за прикупљаое и пбраду ппдатака (услуда пдржагаоа)
Redni
Mesto
Model/Proizvođač
broj
1.
Zrenjanin
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
centralna gradska
Srbija
saobradajnica: Bulevar Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
oslobođenja
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
2.
Subotica
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
centralna gradska
Srbija
raskrsnica: ugao Ulice Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Maksima Gorkog i
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
Trga Lazara Nešida
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
3.
Sombor
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
centralna gradska
Srbija
raskrsnica: ugao Ulice Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
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Specifikacija
usluge
Redovno
održavanje
Redovno
održavanje

Specifikacija
usluge
Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

4.

Venac Petra Bojovida i
Venac Stepe
Stepanovida
Kikinda
ulica Šumica

5.

Novi Sad-Šangaj
Ulica VIII – dvorište
MZ Šangaj

6.

Deliblatska peščara
SRP „Deliblatska
peščara“: K-2 Korn

7.

Obedska bara
SRP „Obedska bara“
hotel “Obedska bara”,
Obrež

Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
Srbija
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
Srbija
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
Srbija
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R.
Srbija
Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi;
Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a;
relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija

2.8 Метепрплпшки сензпри (пптрпшни материјал са удрадопм)
Redni
Mesto
Model/Proizvođač
broj
1.
Sombor
Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i
centralna gradska
relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra,
raskrsnica: ugao Ulice senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model
Venac Petra Bojovida i WS500
Venac Stepe
Stepanovida
2.9 Метепрплпшки сензпри (услуда пдржагаоа)
Redni
Mesto
Model/Proizvođač
broj
1.
Zrenjanin
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
centralna gradska
083-D Met One Instruments, Inc. SAD
saobradajnica: Bulevar Senzor za smer i brzinu vetra 50.5 Met One
oslobođenja
Instruments, Inc.SAD
Senzor za atmosferski pritisak 092 Met One
Instruments, Inc.SAD
Senzor za solarnu radijaciju 095 Met One Instruments,
Inc.SAD
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Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

Kom.
1

Specifikacija
usluge
Redovno
održavanje

2.

Subotica
centralna gradska
raskrsnica: ugao Ulice
Maksima Gorkog i
Trga Lazara Nešida

3.

Sombor
centralna gradska
raskrsnica: ugao Ulice
Venac Petra Bojovida i
Venac Stepe
Stepanovida

4.

Kikinda
ulica Šumica

5.

Novi Sad-Šangaj
Ulica VIII – dvorište
MZ Šangaj

6.

Deliblatska peščara
SRP „Deliblatska
peščara“: K-2 Korn

7.

Obedska bara
SRP „Obedska bara“
hotel “Obedska bara”,
Obrež

Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za atmosferski pritisak DQA223
Senzor za globalno zračenje DPA 558
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za atmosferski pritisak DQA223
Senzor za globalno zračenje DPA 558
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija
Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha
DMA 575 LSI LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill
Instruments, Velika Britanija

Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

Redovno
održavanje

2.10 Централна јединица за прикупљаое и пбраду ппдатака са аутпмaтских станица (услуда
пдржагаоа)
Redni
Usluga
Specifikacija usluge
Dinamika
broj
1.
Tekude usluge
Podrška za korisnike programa u konfigurisanju i Svakodnevno
korišdenju programa
Redovna – jednom mesečno – provera konzistentnosti
baze podataka, njena optimizacija, kreiranje i provera
konzistentnosti “back-up” baze podataka
Poboljšanja i izmene u programu i u njegovoj
konfiguraciji
Konsultacije za tumačenje rezultata merenja, statusa
instrumenata, korekciju i optimizaciju prenosa
podataka i sl.
2.
Ostale usluge
Uvid u kompletnu konfiguraciju i dostavljanje uputstva Jednokratno
za korišdenje programa
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2.11 Централни калибраципни систем (услуда пдржагаоа)
Redni
broj
1.

Mobilni kalibracioni sistem/ Model/Proizvođač
Kalibrator/ SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska

Specifikacija
usluge
Redovno
održavanje

2.12 Калибраципни даспги и даспги нпсаши (пптрпщни материјал)
Redni
broj
1.
2.

Gasovi nosači/Gasne smeše
Gas nosač – vodonik
Gas nosač – azot

Specifikacija gasne smeše
5.0 (50 litara)
5.0 (50 litara)
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Kom
3
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4. ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ, ПДНПСНП ДПКУМЕНТАЦИЈА П КРЕДИТНПЈ СППСПБНПСТИ
НАРУЧИПЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Ога кпнкурсна дпкументација НЕ садржи технишку дпкументацију и планпге.

5.УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ
ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

5.1 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Прагп на ушещће у ппступку предметне јагне набагке има ппнуђаш кпји испуоага пбагезне услпге за ушещће
у ппступку јагне набагке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
1. Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закпна);
Изгпе из ржгистра наелжжнпг пргана
Дпказ: Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из редистра надлежнпд Пригреднпд
суда или редистра друдпд надлежнпд прдана,
Прдан надлежан за издагаое:
- Аденција за пригредне редистре (за прагна лица и предузетнике)
- Пригредни суд (за прагна лица и друде субјекте за кпје није надлежан друди прдан)
2. Да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне
средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);
Пптгрда надлжжнпд суда или надлжжнж пплицијскж упрагж МУП-а;
Дпказ: Правна лица
а) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереоe пснпгнпд суда на шијем ппдрушју се налази седищте
дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица, кпјим се
пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне
средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре;
б) Изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани криминал Вишед суда у Бепдраду,
кпјим се пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала;
г) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује
да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг
жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре и некп пд кригишних
дела прданизпганпд криминала (захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту
пребигалищта закпнскпд заступника). Укпликп ппнуђаш има гище закпнских заступника дужан је да дпстаги
дпказ за сгакпд пд оих.
Прдан надлежан за издагаое:
- изгпд из казнене егиденције пснпгнпд суда и гишед суда на шијем ппдрушју је седищте дпмаћед прагнпд
лица, пднпснп седищте предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица,
- изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа (за прданизпгани криминал) Вишед суда у Бепдраду,
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
- угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге МУП-а за закпнскпд заступника (захтег се
мпже ппднети према месту рпђеоа, али и према месту пребигалищта),
Дпказ: Прждузжтници/физичка лица:
Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује да
није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за
кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или
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дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту
пребигалищта).
Прдан надлежан за издагаое:
-угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге МУП-а за закпнскпд заступника (захтег се
мпже ппднети према месту рпђеоа, али и према месту пребигалищта),
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;
3.Да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме пбјагљигаоа ппзига за
ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закпна);
Пптгрда надлжжнпд суда или прдана за рждистрацију пригрждних субјжката;
Дпказ:
Прагна лица: Пптгрде пригреднпд и прекрщајнпд суда да му није изрешена мера забране пбагљаоа
делатнпсти, или пптгрда Аденције за пригредне редистре да кпд тпд прдана није редистрпганп да му је кап
пригреднпм друщтгу изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме пбјаге ппзига за
ппднпщеое ппнуда;
Предузетници: Пптгрда прекрщајнпд суда да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, или
пптгрда Аденције за пригредне редистре да кпд тпд прдана није редистрпганп да му је кап пригреднпм
субјекту изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме пбјаге ппзига за ппднпщеое
ппнуда.
Предузетници:;
Физичка лица: Пптгрда прекрщајнпд суда да му није изрешена мера забране пбагљаоа пдређених ппслпга.
Прдан надлежан за издагаое:
-пригредни суд према седищту прагнпд лица
-прекрщајни суд према седищту прагнпд лица или
-Аденција за пригредне редистре
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда и мпра бити издат накпн пбјагљигаоа
ппзига за ппднпшеое ппнуда и да није изречена мера забране кпја је на снази у греме пбјагљигаоа
ппзига за ппднпшеое ппнуда;
4.Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са прпписима Републике Србије
или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);
Пптгрда надлжжнпд ппржскпд прдана и прданизацијж за пбагжзнп спцијалнп псидураож или пптгрда
надлжжнпд прдана да сж ппнуђач налази у ппступку пригатизацијж;
Дпказ:
Прагнп лице/предузетник/физичкп лице:
- угереое Ппреске упраге Министарстга финансија и пригреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и
- угереое надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп пснпгу изгпрних лпкалних јагних
прихпда или
- пптгрду Аденције за пригатизацију да се ппнуђаш налази у ппступку пригатизације.
Прдан надлежан за издагаое:
-Република
Србија
–
Министарстгп
финансија
–
Ппреска
упрага
Редипнални
центар__________________________филијала/експпзитура - _____________према месту седищта ппрескпд
пбгезника прагнпд лица, пднпснп према пребигалищту физишкпд лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за
утгрђигаое и наплату пдређене грсте јагнпд прихпда и
-Град, пднпснп ппщтина – драдска, пднпснп ппщтинска ппреска упрага према месту седищта ппрескпд
пбгезника прагнпд лица, пднпснп према пребигалищту физишкпд лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за
утгрђигаое и наплату пдређене грсте јагнпд прихпда,
Дпказ не мпже вити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;
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Наппмена:
Укпликп лпкална (ппщтинска) ппреска упрага у сгпјпј пптгрди нагеде да се дпкази за пдређене изгпрне
лпкалне јагне прихпде прибагљају и пд друдих лпкалних прдана/прданизација/устанпга ппнуђаш је дужан да
уз пптгрду лпкалне ппреске упраге прилпжи и пптгрде псталих лпкалних прдана/прданизација/устанпга.
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;
5.Да има гажећу дпзгплу надлежнпд прдана за пбагљаое делатнпсти кпја је предмет јагне набагке (шл. 75. ст.
1. таш. 5) Закпна), акп је такга дпзгпла предгиђена ппсевним прпписпм;
Дпказ: Такга дпзгпла није предгиђена ппсебним прпписпм.
Наппмена: Акп јж за изгршжож ежла јагнж навагкж чија грженпст нж пржлази 10% укупнж грженпсти јагнж
навагкж пптржвнп испунити пвагжзан услпг из члана чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна п јагним навагкама
ппнуђач мпжж епказати испуожнпст тпг услпга пржкп ппеизгпђача кпјжм јж ппгжрип изгршжож тпг ежла
навагкж.
6) Ппнуђаш је дужан да при састагљаоу ппнуде изришитп нагеде да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из
гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да
дарантује да је ималац прага интелектуалне сгпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна).
Пптписан пгжржн Oвразац изјагж на пснпгу чл. 75. стаг 2 ЗЈН;
Дпказ:. Изјага мпра да буде пптписана пд стране пглащћенпд лица ппнуђаша и пгерена пешатпм. Укпликп
ппнуду ппднпси друпа ппнуђача, Изјага мпра бити пптписана пд стране пглащћенпд лица сгакпд ппнуђаша из
друпе ппнуђаша и пгерена пешатпм.
5.2 ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ппнуђаш кпји ушестгује у ппступку предметне јагне набагке, мпра испунити дпдатне услпге за ушещће у
ппступку јагне набагке, дефинисане шл. 76. Закпна, пднпснп дпказати да распплаже дпгпљним
финансијским, ппслпгним, технишким и кадрпгским капацитетпм:
1.Финансијски и ппслпгни капацитет:
Дпказ да ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским и ппслпгним капацитетпм:
Финансијски капацитет:
 Изгещтај п бпнитету за јагне набагке БОН-ЈН или Биланс стаоа и биланс успеха са мищљеоем пглащћенпд
регизпра са исказпм п ппнуђашегим укупним прихпдима пд услуда на кпје се удпгпр п јагнпј набагци
пднпси за најдуже претхпдне три пбрашунске дпдине (2011, 2012. и 2013.) и
 Пптгрда Нарпдне банке Србије да нема дана неликгиднпсти у перипду пд 6 месеци пре пбјагљигаоа
ппзига за ппднпщеое ппнуда (Ордан надлежан за издагаое Пптгрде п брпју дана неликгиднпсти је НБС Дирекција за редистре и принудну наплату-Одељеое за принудну наплату-Одсек за пријем пснпга и налпда
принудне наплате Крадујегац, Бранка Радишегића 16).
Наппмена: Укпликп ппнуђаш у смислу шлана 37. Закпна п рашунпгпдстгу и регизији („Сл. дласник РС“ бр. 46/06
и 111/09) нема пбагезу да грщи регизију финансијских изгещтаја, Биланс стаоа и Биланс успеха мпже
дпстагити без мищљеоа пглащћенпд регизпра.
Ппслпгни капацитет:
 Дпказ да ппнуђаш распплаже неппхпдним ппслпгним капацитетпм: Статус сергиснпд партнера
аутпризпганпд за сергис специфициране ппреме за пдржагаое и сергисираое истих или слишних система
аутпматскпд мпнитпринда кгалитета газдуха дпказује сертификпгани пбразац или релегантни удпгпр
(прегеден на српски језик, укпликп је на странпм језику, пд стране сталнпд судскпд тумаша);
2.Технички и кадрпгски капацитет:
(А) Опис ппнуђашеге технишке ппремљенпсти и мера за пбезбеђигаое кгалитета, и капацитета:
 Списак технишких капацитета – ппреме пгерен пд стране пглащћенпд лица ппнуђаша (пппуоен пбразац бр.
8);
(Б) Изјага п кљушнпм технишкпм пспбљу и друдим експертима кпји раде за ппнуђаша, кпји ће бити пддпгпрни
за изгрщеое удпгпра, кап и п лицима пддпгпрним за кпнтрплу кгалитета услуде:
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 Изјага п кљушнпм технишкпм пспбљу и друдим експертима кпји раде за ппнуђаша, кпји ће бити пддпгпрни
за изгрщеое удпгпра, кап и лицима пддпгпрним за кпнтрплу кгалитета услуде пгерена пд стране
пглащћенпд лица ппнуђаша (пппуоен пбразац бр. 9);
(В) Опис услуда кпје ће ппнуђаш пружити:
 План щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа система аутпматскпд мпнитпринда кгалитета
амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине, према технишкпј спецификацији датпј у кпнкурснпј
дпкументацији, a у складу са технишким спецификацијама и захтегима прпизгпђаша ппреме, кпјим ће се
пбезбедити ппуздан и испраган рад система и кпнтинуитет мереоа, у складу са захтегима у ппдледу
кгалитета ппдатака за пцеоигаое кгалитета газдуха, прпписаним Уредбпм п услпгима за мпнитпринд и
захтегима кгалитета газдуха („Службени дласник РС“, бр. 11/10,75/10 и 62/13 );
(Г) Списак пружених услуда кпје сe пднпсе на пдржагаое и сергисираое сгепбухгатнпд система аутпматскпд
мпнитпринда кгалитета амбијенталнпд газдуха, кпји ппдразумега минималнп једну аутпматску станицу са
минималнп дга анализатпра, метепрплпщким сензприма (температура газдуха, прагац и брзина гетра) и
спфтгерским пакетпм за пренпс и пбраду ппдатака, за перипд пд претхпдних пет дпдина. Акп су купци
пднпснп нарушипци, субјекти кпји се у смислу пгпд закпна сматрају нарушипцем, дпказ мпра бити у пблику
пптгрде, издате или пптписане пд стране надлежнпд прдана, а акп су купци, пднпснп нарушипци пстала
прагна лица пднпснп предузетници, пптгрду издаје или пптписује тај купац пднпснп тај нарушилац
(пппуоен пбразац брпј 7). Пптгрда (пбразац брпј 7/А) мпра да садржи укупну греднпст изгрщене услуде у
динарима без пдг-а, детаљну спецификацију изгрщене услуде и перипд грщеоа услуде са датумпм
ппшетка и загрщетка услуде пдржагаоа и сергисираоа система аутпматскпд мпнитпринда. Укпликп се
ради п заједнишкпј ппнуди неппхпднп је нагести назиге ппјединашних ушесника заједнишке ппнуде кап и
детаљну спецификацију изгрщене услуде за сгакпд ппјединашнпд ушесника.
Дпкази, из тачке 1) и 2), кпји се пднпсе на финансијски и ппслпгни капацитет, кап и на технички и
кадрпгски капацитет, не мпду бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда и мпрају бити издати
накпн пбјагљигаоа ппзига за ппднпшеое ппнуда.

ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Услпги из чл. 80. Закпна п јагним набагкама кпје мпра да испуни ппдизгпђач
1)Акп ппнуђаш у ппнуди нагеде да ће делимишнп изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу, дужан је да
нагеде назиг ппнуђаша, а укпликп удпгпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизгпђаш ће
бити нагеден у удпгпру.
 Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша ради утгрђигаоа
испуоенпсти услпга.
 Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаша дпстаги
дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна п јагним набагкама, а
дпказ п испуоенпсти услпга из шлана 75. стаг 1. ташка 5) истпд Закпна, за деп набагке кпји ће ппнуђаш
изгрщити прекп ппдизгпђаша.
2) Акп је за изгрщеое дела јагне навагке шија греднпст не прелази 10% укупне греднпсти јагне навагке
пптревнп испунити пвагезан услпг из шлана шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна п јагним навагкама ппнуђаш мпже
дпказати испуоенпст тпд услпга прекп ппдизгпђаша кпјем је ппгерип изгрщеое тпд дела навагке.
Наппмена: Нарушилац задржага прагп да дпдатне услпге из шл. 76. Закпна п јагним набагкама пдреди за
ппдизгпђаше укпликп је тп пптребнп.
 Ппнуђаш, пднпснп дпбагљаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне
набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.
 Нарушилац мпже на захтег ппдизгпђаша и дде прирпда предмета набагке тп дпзгпљага пренети
дпспела пптражигаоа директнп ппдизгпђашу, за деп набагке кпја се изгрщага прекп тпд ппдизгпђаша.
У тпм слушају нарушилац је дужан да пмпдући дпбагљашу да придпгпри акп пптражигаое није дпспелп.
 Дпбагљаш не мпже андажпгати кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, у супрптнпм нарушилац
ће реализпгати средстгп пбезбеђеоа и раскинути удпгпр, псим акп би раскидпм удпгпра нарушилац
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претрпеп знатну щтету. У пгпм слушају нарушилац је дужан да пбагести прданизацију надлежну за
защтиту кпнкуренције.
 Дпбагљаш мпже андажпгати кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, акп је на страни
ппдизгпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоага
сге услпге пдређене за ппдизгпђаша и укпликп дпбије претхпдну садласнпст нарушипца.
Ппнуђаш пстаје у искљушигпј пбагези и пддпгпрнпсти за изгрщеое удпгпрне пбагезе.
ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Услпги из чл. 81. Закпна п јагним набагкама кпје мпра да испуни сгаки пд ппнуђача из друпе
ппнуђача
 Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша.
 Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша ппнуђаш је дужан да за сгакпд шлана друпе дпстаги нагедене
дпказе да испуоага услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4), а дпказ из шлана 75. стаг 1. таш. 5) Закпна,
дужан је да дпстаги ппнуђаш из друпе ппнуђаша кпјем је ппгеренп изгрщеое дела навагке за кпји је
неппхпдна испуоенпст тпд услпга.
 Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша, мпра да испуни пбагезне
услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна п јагним набагкама.
 Дпдатне услпге друпа ппнуђаша испуоага заједнп.
 Услпг из шлана 75. стаг 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из друпе ппнуђаша кпјем је
ппгеренп изгрщеое дела набагке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпд услпга.
 Ппнуђаш је дужан да при састагљаоу ппнуде нагеде да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизилазе из
гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и
да дарантује да је ималац прага интелектуалне сгпјине (шл. 75. ст. 2. Закпна).
 Састагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу
пбагезују на изгрщеое јагне набагке и кпјим се пдређује шлан друпе кпји ће бити нпсилац ппсла,
пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем.
 Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Дпкази п испуоенпсти услпга мпду се дпстагљати у непгереним кппијама, а нарушилац мпже пре
дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра да захтега пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпгу изгещтаја кпмисије
за јагну навагку пцеоена кап најппгпљнија, да дпстаги на угид придинал или пгерену кппију сгих или
ппјединих дпказа.
Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже вити краћи пд пет дана, не дпстаги на
угид придинал или пгерену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдвити кап
неприхгатљигу.
На пснпгу шлана 78. стаг 5. и шлана 79. стаг 5. ЗЈН лице уписанп у редистар ппнуђаша није дужнп да
приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбагезних услпга (шлан 75. стаг.1. таш.1. дп 4. ЗЈН),
пднпснп Нарушилац не мпже пдбити кап неприхгатљигу ппнуду затп щтп не садржи даказе пдређене ЗЈН
или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппнуђаш нагеп у ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени
ппдаци јагнп дпступни. Ппнуђач има пбавжзу да у свпјпј ппнуди јаснп навждж да сж налази у ржгистру
ппнуђача, укпликп на тај начин жжли да дпкажж испуљжнпст услпва из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4)
ЗЈН.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпстагља кппију електрпнскпд
дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп
ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпстагља у изгпрнпм електрпнскпм пблику. У предметнпм
ппступку и јагнпј набагци не спрпгпди се електрпнска лицитација.
Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су дпкументи кпјима
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране надлежних прдана те држаге.
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Акп ппнуђаш није мпдап да прибаги тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпд тпда щтп
пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпдла бити издата пп прпписима држаге у кпјпј ппнуђаш има
седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пддгарајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзгплити ппнуђашу да
накнаднп дпстаги тражена дпкумента у примеренпм рпку.
На пснпгу шлана 79. стаг 9. акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77.
ЗЈН, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм
пддпгпрнпщћу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим надлежним
прданпм те држаге (пбразац изјаге шини састагни деп кпнкурсне дпкументације).
Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у гези са
испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа
удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и да је дпкументује на прпписани нашин.
Текст изјаге п ппщтпгаоу пбагеза из шлана 75. стаг 2 ЗЈН:
ппнуђаш је у пбагези да дпстаги уз ппнуду пптписану и пгерену Изјагу п ппщтпгаоу пбагеза из шлана
75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама, у супрптнпм ппнуда ће се пдбити кап неприхгатљига (Образац
Изјаге шини састагни деп Кпнкурсне дпкументације).
Текст изјаге укпликп се испуоенпст услпга дпказује изјагпм из шлана 77. стаг 4. Закпна п јагним
набагкама:
с пбзирпм на тп да се не ради п спрпгпђеоу ппступка јагне набагке мале греднпсти и предпгарашкпд
ппступка из шлана 36. стаг 1. таш. 2) – искљушига прага и 3) – хитнпст ЗЈН шија је прпцеоена греднпст маоа
пд изнпса из шлана 39. стаг 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), Нарушилац не дефинище текст изјаге у смислу
шлана 77. стаг 4. ЗЈН.
Прецизнп нагпђеое дпказа у слушају дпказигаоа испуоенпсти услпга на нашин прпписан шланпм 77.
стаг 5. Закпна п јагним набагкама:
с пбзирпм на тп да се не ради п спрпгпђеоу ппступка из шлана 36. стаг 1. таш. 4) дп 7) ЗЈН – дпдатне
исппруке дпбара, дпдатне услуде или радпги, ппнуђаши у ликгидацији и набагке на рпбим берзама,
Нарушилац није у пбагези да прецизнп нагеде дпказе у слушају дпказигаоа испуоенпсти услпга на нашин
прпписан шланпм 77. стаг 5. ЗЈН.
Пбагештеое да ппнуђач није дужан да дпстагља дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет
страницама надлежних прдана и да нагеде кпји су тп дпкази:
На пснпгу шлана 79. стаг 4. ЗЈН ппнуђаш није дужан да дпстагља следеће дпказе кпји су јагнп
дпступни на интернет страницама надлежних прдана, и тп:
1. изгпд из редистра надлежнпд прдана:

изгпд из редистра АПР: http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search
2. дпкази из члана 75. стаг 1. тачка 1) дп 4) ЗЈН

редистар ппнуђаша: www.apr.gov.rs
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6. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
Ппнуђаши мпрају испуоагати сге услпге за ушещће у ппступку јагне набагке пдређене Закпнпм п
јагним набагкама, а ппнуду у целини припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и
ппзигпм
6.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуда се припрема и дпстагља на српскпм језику, на пснпгу шлана 17. Закпна п јагним набагкама.
У складу са шланпм 18. Закпна п јагним набагкама, ппнуда се мпже дпстагити и на странпм језику у
делу кпји се пднпси на технишке карактеристике, кгалитет и технишку дпкументацију, и тп на ендлескпм
језику. Нарушилац задржага прагп да, укпликп у ппступку предледа и пцене ппнуда утгрди да би деп ппнуде
требалп да буде прегеден на српски језик пдреди ппнуђашу примерен рпк у кпјем је дужан да изгрщи
прегпд тпд дела ппнуде.
У слушају сппра релегантна је герзија ппнуде на српскпм језику.
6.2. ДЕФИНИСАОЕ ППСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ППГЛЕДУ НАЧИНА НА КПЈИ ППНУДА МПРА БИТИ САЧИОЕНА
Ппсебни захтеги у ппдледу нашина на кпји ппнуда мпра бити сашиоена: Ппнуда се сашиоага у писанпм
пблику, у једнпм примерку, ппднпси се неппсреднп или путем ппщте, на пбрасцу из Кпнкурсне дпкументације
и мпра бити јасна и недгпсмислена, шиткп пппуоена–пткуцана или написана непбрисигим мастилпм, и
пгерена пешатпм и пптписана пд стране пглащћенпд лица ппнуђаша (лице пглащћенп за заступаое).
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп прекп писарнице или путем ппщте у затгпренпј кпгерти или
кутији, затгпрену на нашин да се приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги пут
птгара.
Ппнуду дпстагити на адресу Нарушипца Аутпнпмна Ппкрајина Впјгпдина – Ппкрајински секретаријат за
урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16, Нпги Сад, са
пбагезнпм назнакпм на лицу кпгерте или кутије: ,,Ппнуда за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд
пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета
амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине, ЈН ПП бр. 9/2014. - НЕ ПТВАРАТИ”. Бладпгременпм ће се
сматрати сге ппнуде кпје стидну на адресу Наручипца (буду примљене у писарницу Наручипца – раднп
греме писарнице је сгакпд раднпд дана – ппнедељак – петак пд 8 дп 16 часпга) дп 24.10.2014. дпдине дп
12:00 часпга.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпгерти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази,
пбележити греме пријема и егидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда
дпстагљена неппсреднп Нарушилац ће ппнуђашу предати пптгрду п пријему ппнуде. У пптгрди п пријему
ппнуде Нарушилац ће нагести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју Нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена
пп истеку дана и сата дп кпјед се ппнуде мпду ппднпсити, сматраће се небладпгременпм.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи
ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пбагезна садржина ппнуде:
1. Дпкази п испуоенпсти пбагезних и дпдатних услпга из шлана 75. и 76. ЗЈН нагедене у делу 5.1. и 5.2.
Кпнкурсне дпкументације;
2. Образац ппнуде са табеларним делпм ппнуде (пбразац бр. 1);
- Образац ппщти ппдаци п ппдизгпђашима укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизгпђашем или
- Образац ппщти ппдаци п сгакпм ппнуђашу из друпе ппнуђаша укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда;
3. Мпдел удпгпра (пбразац бр. 2);
4. Образац структуре ппнуђене цене (пбразац 3);
5. Образац трпщкпга припреме ппнуда -самп акп је ппнуђаш имап трпщкпге нагедене у пбразцу и акп
тражи оихпгу надпкнаду(пбразац 4);
6. Образац изјаге п незагиснпј ппнуди (пбразац 5);
7. Образац изјаге на пснпгу шл. 79. ст. 9 ЗЈН (пбразац 6);
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Образац референт листе (пбразац бр. 7);
Образац пптгрде (пбразац бр. 7А)
Образац технишке ппремљенпсти (пбразац бр. 8)
Образац кадрпгске ппремљенпсти (пбразац бр. 9)
Образац изјаге на пснпгу шл. 75. стаг 2. ЗЈН (пбразац 10);
Средстгп пбезбеђеоа (бланкп сппстгена редистрпгана меница, менишнп пглащћеое/исмп, кппија
депп картпна, кппија захтега за редистрацију менице кпји је пгерен пд стране ппслпгне банке);
Ппжељнп је да сги дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппгезани тракпм у целини и запешаћени, такп
да се не мпду накнаднп убацигати, пдстраоигати или замеоигати ппјединашни листпги, пднпснп прилпзи, а
да се гиднп не пщтете листпги или пешат.
Нашин пппуоагаоа пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији пднпснп ппдатака кпји мпрају бити
оихпг састагни деп: Ппнуда се сашиоага такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у обрасце који су
састагни деп Кпнкурсне дпкументације. Ппдаци кпји нису уписани у прилпжене пбрасце пднпснп ппдаци
кпји су уписани мимп пбразаца неће се угажити, и такга ппнуда ће се пдбити.
Сге пбрасце пгерега и пптписује лице пглащћенп за заступаое.
Испрагка дрещака у пппуоагаоу пбрасца ппнуде и друдих прилпжених пбразаца и изјага мпра се
пгерити иницијалима пспбе кпја је пптписала ппнуду и пешатпм ппнуђаша.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО пглащћенп лице ппнуђаша пптписује и пгерага
пешатпм сге пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкументацији.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ пглащћенп лице ппнуђаша пптписује и
пгерага пешатпм сге пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији.
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА друпа ппнуђаша мпже да се
ппредели да пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкумнетацији пптписују и пгерагају пешатпм сги ппнуђаши из друпе
ппнуђаша или друпа ппнуђаша мпже да пдреди једнпд ппнуђаша из друпе кпји ће пптписигати и пгерагати
пешатпм пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкументацији (Сппразум), изузег Обрасца изјаге п незагиснпј ппнуди и
Обрасца изјаге на пснпгу шлана 75. стаг 2. ЗЈН кпји мпрају бити пптписани и пгерени пешатпм пд стране
сгакпд ппнуђаша из друпе ппнуђаша. У слушају да се ппнуђаши ппределе да један пд ппнуђаша из друпе
ппнуђаша пптписује и пешатпм пгерага пбрасце из Кпнкурсне дпкументације (изузег дга нагедена) тп
питаое треба дефинисати Сппразумпм кпјим се ппнуђаши из друпе ппнуђаша међуспбнп и према Нарушипцу
пбагезују на изгрщеое јагне набагке, а кпји шини састагни деп заједнишке ппснуде схпднп шлану 81. ЗЈН,
какп је тп и пбјащоенп у ташки 8) пгпд дела Кпнкурсне дпкументације.
Мпдел удпгпра пппуоага се за на тп предгиђеним местима, пгерага и пптписује пд стране
пглащћенпд лица ппнуђаша.
Образац структуре цене пппуоага се на нашин предгиђен у склппу прилпда ппд назнакпм „упутстгп
за пппуоагаое пбрасца структуре цене“.
Ппнуда се даје за сге стагке из ппнуде у назнашеним кплишинама/параметрима.
Небладпгремене ппнуде, граћају се ппнуђашима, нептгпрене.
Ппнуда се сматра прихгатљигпм, акп ппнуђаш ппднесе дпказе п испуоенпсти услпга кпји су нагедени
у прилпду - пбагезни и дпдатни услпги кпнкурсне дпкументације кпје ппнуђаш мпра да испуни пп Упутстгу п
нашину на кпји се дпказује испуоенпст услпга.
Ппнуђаш је пбагезан да пппуни сге стагке (елементе) у пбрасцу ппнуде.
Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстаги на
угид придинал или пгерену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити кап
неприхгатљигу.
Обрасци у кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити испрагнп пппуоени, у супрптнпм ппнуда се пдбија
кап неприхгатљига.
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6.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ
ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, УКПЛИКП ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Предмет јагне набагке није пбликпган пп партијама
6.4.ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са гаријантама није дпзгпљенп.
6.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКПНА
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на нашин
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпстагља.
Ппнуђаш мпже изменити и дппунити или ппгући сгпју ппнуду ппсле ппднпщеоа исте ппд услпгпм да
Нарушипцу дпстаги писанп пбагещтеое п изменама и дппунама ппнуде, укљушујући замену или ппглашеое
ппнуде, пре крајоед рпка прпписанпд за дпстагу ппнуда.
Измену, дппуну или пппзиг ппнуде треба дпстагити на адресу нарушипца: Аутпнпмна Ппкрајина
Впјгпдина – Ппкрајински секретаријат за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине Нпги Сад,
Булегар Михајла Пупина 16, Нпги Сад, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже
аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП
Впјгпдине за, ЈН ОП бр. 9/2014 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже
аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП
Впјгпдине, ЈН ОП бр. 9/2014- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Пппзиг ппнуде за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже
аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП
Впјгпдине, ЈН ОП бр. 9/2014- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа
лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на
теритприји АП Впјгпдине, ЈН ОП бр. 9/2014- НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи
ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду.
У перипду између истека рпка за ппднпщеое ппнуда и истека рпка гажеоа ппнуде, не мпду се
грщити никакге измене и дппуне ппнуда. Оппзиг (ппглашеое) ппнуде у тпм перипду има за ппследицу
наплату средстга пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде.
6.6. ПБАВЕШТЕОЕ ДА ППНУЂАЧ КПЈИ ЈЕ САМПСТАЛНП ППДНЕП ППНУДУ НЕ МПЖЕ ДА УЧЕСТВПВУЈЕ У
ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ППНУДА
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у заједнишкпј ппнуди
или кап ппдизгпђаш, нити истп лице мпже ушестгпгати у гище заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде, ппнуђаш нагпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду
сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем.
Нарушилац је дужан да пдбије сге ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпд стага пге
ппдташке (стаг 4. шлана 87. ЗЈН) .
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6.7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде нагеде да ппнуду
ппднпси са ппдизгпђашем, прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити ппдизгпђашу, а кпји не
мпже бити гећи пд 50%, кап и деп предмета набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде нагпди назиг и седищте ппдизгпђаша, укпликп ће делимишнп изгрщеое
набагке ппгерити ппдизгпђашу.
Укпликп удпгпр п јагнпј набагци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са
ппдизгпђашем, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден и у удпгпру п јагнпј набагци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шл. 75. стаг 1.
ташка 1) дп 4) Закпна п јагним набагкама, а дпказе п испуоенпсти услпга из шл. 75. стаг 1. ташка 5) истпд
закпна за набагке кпје ће итгрщити прекп ппдизгпђаша. Акп је за изгрщеое дела јагне набагке шија
греднпст не прелази 10% укупне греднпсти јагне набагке пптребнп испунити пбагезни услпг из шлана 75.
стаг 1. ташка 5) ЗЈН, ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпд услпга прекп ппдизгпђаша кпјем је ппгерип
изгрщеое тпд дела набагке.
Дпдатне услпге ппдизгпђаш испуоага на исти нашин кап и ппнуђаш.
Ппнуђаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке, пднпснп
изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша, ради утгрђигаоа
испуоенпсти тражених услпга.
Ппнуђаш, пднпснп дпбагљаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка
јагне набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.
Дпбагљаш не мпже андажпгати кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, у супрптнпм
Нарушилац ће реализпгати средстгп пбезбеђеоа и раскинути удпгпр, псим акп би раскидпм удпгпра
нарушилац претрпеп знатну щтету. У тпм слушају Нарушилац је дужан да пбагести прданизацију надлежну за
защтиту кпнкуренције.
Дпбагљаш мпже андажпгати кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, акп је на страни
ппдизгпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоага сге
услпге пдређене за ппдизгпђаша и укпликп дпбије претхпдну садласнпст Нарушипца.
Нарушилац мпже на захтег ппдизгпђаша и дде прирпда предмета набагке тп дпзгпљага пренети
дпспела пптражигаоа директнп ппдизгпђашу, за деп набагке кпја се изгрщага прекп тпд ппдизгпђаша, у кпм
слушају је нарушилац дужан да пмпдући дпбагљашу да придпгпри акп пптражигаое није дпспелп. У тпм
смислу пптребнп је да се ппдизгпђаш пбрати Нарушипцу писменим захтегпм, а Нарушилац ће у рпку пд 3
дана пд дана пријема захтега упутити дппис ппнуђашу да се у даљем рпку пд 3 дана писменп изјасни да ли је
придпгпр пптражигаоа дпспеп и да егентуалнп да придпгпр. Накпн пддпгпра ппнуђаша Нарушилац ће дпнети
пддпгарајућу пдлуку.Ога прагила ппступаоа не утишу на пддпгпрнпст дпбагљаша.
6.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА (СППРАЗУМ КАП САСТАВНИ ДЕП ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ)
Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша.
Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) и
стаг 2. ЗЈН, а услпг из шлана 75. стаг 1. ташка 5) ЗЈН дужан је да испуни ппнуђаш кпјем је ппгеренп изгрщеое
дела набагке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпд услпга.
Дпдатне услпге из шлана 76. ЗЈН шланпги друпе ппнуђаша испуоагају заједнп.
У складу са шланпм 81. стаг 4. ЗЈН, састагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из
друпе међуспбнп и према Нарушипцу, пбагезују на изгрщеое јагне набагке (Сппразум п зајждничкпм
изгршжоу јагнж набагкж), а кпји пбагезнп садржи ппдатке п:
1) шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати друпу
ппнуђаша пред нарушипцем;
2) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша пптписати удпгпр;
3) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша дати средстгп пбезбеђеоа;
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;
5) рашуну на кпји ће бити изгрщенп плаћаое;
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6) пбагезама сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша за изгрщеое удпгпра.
Сппразумпм сж уржђују и питаож кп пптписујж пбрасцж из Кпнкрснж дпкумжнтацијж у смислу нагпда
у тачки 5.2 джла Кпнкурснж дпкумжнтацијж.
Нарушилац не мпже пд друпе ппнуђаша да захтега да се ппгезују у пдређени прагни пблик какп би
мпдли да ппднесу заједнишку ппнуду.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.
У ппнуди је пптребнп нагести имена и пддпгарајуће прпфесипналне кгалификације лица кпја ће бити
пддпгпрна за изгрщеое удпгпра.
6.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
Ппнуда се сматра прихгатљигпм: акп је бладпгремена, кпју нарушилац није пдбип збпд битних
недпстатака, кпја је пддпгарајућа, кпја не пдранишага, нити услпгљага прага нарушипца или пбагезе
ппнуђаша и кпја не прелази изнпс прпцеоене греднпсти јагне набагке.
Ппнуђена услуда мпра у сгим аспектима пддпгарати захтегима нарушипца и задатим технишким
карактеристикама (спецификацијама).
Ппнуда мпра да садржи сге елементе кпји су тражени у Кпнкурснпј дпкументацији, у упутстгу
ппнуђашима и егентуалнп накнаднп ппслатим дпдатним пбјащоеоима.
Ппнуда мпра да садржи и сге дпкументе и дпказе кпје је Нарушилац тражип какп би се утгрдила
испуоенпст пбагезних услпга и пценила пзбиљнпст и кгалитет ппнуде.
Приказ структуре трпщкпга мпра дпказигати да цене у ппнуди ппкригају трпщкпге кпје ппнуђаш има
у реализацији набагке.
Ппнуђаш дпстагља сге пппуоене, пптписане пд стране пглащћенпд лица и пешатпм пгерене пбрасце
кпје је Нарушилац тражип.
Рпк изгрщеоа услуде: щест месеци пд дана закљушеоа удпгпра;
Местп изгрщеоа услуде: лпкална мрежа аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу
кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине.
Лпкална мрежа аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на
теритприји АП Впјгпдине пбухгата:
 мерна места/аутпматске станице: Зреоанин, Субптица, Спмбпр, Кикинда, Нпги Сад-Шандај,
Делиблатска пещшара и Обедска бара и
 Централну јединицу за прикупљаое и пбраду ппдатака са аутпматских станица-Нпги Сад.
Мпдел удпгпра ппнуђаш мпра да пппуни, парафира сгаку страну, стаги пешат и пптпис, шиме пптгрђује
да се слаже са мпделпм удпгпра;
Фикснпст цене: цена је фиксна у динарима дп пкпншаоа удпгпра;
Нашин плаћаоа: изгрщиће се на следећи нашин: 30% аганс, а пстатак 7 дана пп загрщетку услуде,
пднпснп пгеренпд рашуна за изгрщеое услуде; Плаћаое се грщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Рпкпги мпрају бити прецизнп пдређени. Нарушилац неће прихгатити непрецизнп пдређене рпкпге
кап щтп су нпр. (пдмах, пп дпдпгпру, пд – дп, и сл.);
Захтеги у ппдледу дарантнпд рпка: даранција за изгрщене сергисне услуде мпра да траје најмаое 30
дана дуже пд истека рпка гажнпсти удпгпра.
Захтег у ппдледу рпка гажеоа ппнуде:
Рпк гажеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птгараоа ппнуда.
У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша
прпдужеое рпка гажеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихгати захтег за прпдужеое рпка гажеоа ппнуде на мпже
меоати ппнуду.
6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Валута: греднпст јагне набагке се исказује у динарима.
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Нашин на кпји мпра бити нагедена и изражена цена у ппнуди: цена мпра бити исказана у динарима на
нашин тражен у пбразцу ппнуде, пднпснп са и без ппреза на дпдату греднпст, са урашунатим сгим
трпщкпгима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јагне набагке, с тим да ће се за пцену ппнуде
узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату греднпст.
У пбрасцу структуре цена нагпде се пснпгни елементи ппнуђене цене: цена (јединишна и укупна) са и
без ПДВ –а.
У слушају да у дпстагљенпј ппнуди није назнашенп да ли је цена са ппрезпм или без ппреза, сматраће
се садласнп Закпну п јагним набагкама, да је иста дата без ппреза.
Цене кпје ппнуди ппнуђаш биће фиксне и тпкпм изгрщеоа удпгпра и неће ппдледати прпменама ни из
какгпд разлпда.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92.
Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује угпзну царину и друде дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп пдгпјенп
искаже у динарима.
6.11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ
ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбагезама – назиг држагнпд прдана: Ппреска упрага (Министарстгп финансија), адреса:
Саге Мащкпгића 3-5, Бепдрад, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs Ппсредстгпм Ппреске упраге мпду
се дпбити испрагне инфпрмације п адресама и кпнтакт телефпну прдана или службе теритпријалне
аутпнпмије или лпкалне сампупраге п ппреским пбагезама кпје администрирају пги прдани;
Ппдаци п заштити при заппшљагаоу, услпгима рада - назиг држагнпд прдана: Министарстгп рада,
заппщљагаоа, бпрашка и спцијална питаоа, адреса: Немаоина 22-26, Бепдрад, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs
Ппадаци п заштити жигптне средине - назиг држагнпд прдана:
Аденција за защтиту жигптне средине и Министарстгп ппљппригреде и защтите жигптне средине; адреса
Аденције за защтиту жигптне средине: Руже Јпганпгић 27а, Бепдрад, интернет адреса Аденције:
www.sepa.gov.rs, адреса Министарстга ппљппригреде и защтите жигптне средине: Немаоина 22-26,
Бепдрад, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs;
6.12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Средстгп пбезбеђеоа кпјим ппнуђач пбезбеђује испуоенпст сгпјих пбагеза
-

Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде - бланкп сппстгена редистрпгана меница без
прптеста са менишним писмпм и кппијпм гажећед картпна деппнпганих пптписа пглащћених лица у
изнпсу пд 10% пд греднпсти ппнуде без ПДВ-а, ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ.

-

Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за дати аганс - бланкп сппстгена редистрпгана меница без прптеста
са менишним писмпм и кппијпм гажећед картпна деппнпганих пптписа пглащћених лица у гисини
траженпд аганса (30% пд греднпсти ппнуде) и изражена у динарима, са ПДВ-пм, Средстгп пбезбеђеоа за
дати аганс предаје САМП ппнуђач кпме је дпдељен удпгпр, знаши НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, недп
приликпм пптписигаоа удпгпра п јагнпј набагци;

-

Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за изгрщеое удпгпрне пбагезе - бланкп сппстгена редистрпгана
меница без прптеста са менишним писмпм и кппијпм гажећед картпна деппнпганих пптписа пглащћених
лица на изнпс пд 10% пд греднпсти ппнуде без ПДВ-а. Средстгп пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла,
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пднпснп за изгрщеое сгих удпгпрних пбагеза предаје САМП ппнуђач кпме је дпдељен удпгпр, знаши НЕ
ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, недп приликпм пптписигаоа удпгпра п јагнпј набагци.
Меница мпра бити редистрпгана у Редистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ ппнуђаш уз
меницу дпстагља гажећу кппију захтега/Пптгрде ппслпгне банке да је дпстагљена меница загедена у
Редистар меница и пглащћеоа НБС, у складу са Одлукпм п ближим услпгима, садржини и нашину гпђеоа
Редистра меница и пглащћеоа („Сл.дласник РС“ 56/11) и фптпкппију картпна деппнпганих пптписа лица кпја
имају деппнпгане пптписе у банци у кпјпј ппнуђаш има птгпрен текући рашун.
Садржина: Бланкп сппстгена меница мпра бити безуслпгна, платига на прги ппзиг, не мпже садржати
дпдатне услпге за исплату, краће рпкпге пд рпкпга кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс пд пнпда кпји је
пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещагаое сппрпга. Бланкп сппстгена меница
мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша.
Нарушилац је пглащћен да унпгши даранцију дату приликпм пптписигаоа удпгпра п јагнпј набагци,
акп ппнуђаш не изгрщага сге удпгпрне пбагезе, щтп је детаљнп редулисанп удпгпрпм п предметнпј јагнпј
набагци.
Приликпм пппуоагаоа менице ниједан деп пешата, ни једнп слпгп/брпј или деп истих не сме да
пређе на бели руб кпји упкгирује меницу.
6.13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Нарушилац се пбагезује на защтиту ппдатака, дпкументације и егидентираое ппступака у складу са
шланпм 14. Закпна п јагним набагкама. Неће се сматрати ппгерљигпм дпкази п испуоенпсти пбагезних
услпга, цена и егентуалнп пстали ппдаци из ппнуде кпје су пд знашаја за примену елемената критеријума и
рандираое ппнуде.
6.14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или
ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде најкасније пет дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Захтег за дпдатне инфпрмације, са пбагезнпм назнакпм «Питаоа за Кпмисију за јагну набагку услуде
щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине
за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине – ЈН ОП 9/14, мпже се упутити
Нарушипцу писаним путем, пднпснп путем ппщте или неппсреднп прекп писарнице на адресу: Ппкрајински
секретаријат за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине Нпги Сад, Булегар Михала Пупина 16
или на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs уз наппмену да се кпмуникација у ппступку јагне набагке грщи на
нашин пдређен шланпм 20. Закпна п јагним набагкама.
Акп је дпкумент из ппступка јагне набагке дпстагљен пд стране Нарушипца или ппнуђаша путем
електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изгрщила дпстагљаое дужна је да пд друде стране захтега да
на исти нашин пптгрди пријем тпд дпкумента кап дпказ да је изгрщенп дпстагљаое.
Нарушилац је дужан да заинтереспганпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтега, ппщаље
пддпгпр у писанпм пблику и да истпгременп ту инфпрмацију пбјаги на Ппрталу јагних набагки и на сгпјпј
интернет страници.
Акп нарушилац у рпку предгиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну
дпкументацију, дужан је без пдладаоа измене или дппуне пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на сгпјпј
интернет страници.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјаги пбагещтеое п
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу.
Пп истеку рпка предгиђенпд за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује
кпнкурсну дпкументацију.
Састагне елементе кпнкурсне дпкументације шине и измене и дппуне те дпкументације, кап и
дпдатне инфпрмације и пбјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде кпја су дата у писанпм пблику.
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Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзгпљенп.
6.15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА
ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птгараоа ппнуда Нарушилац мпже, приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтега
пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и уппређигаоу ппнуда, а мпже
да грщи и кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша.
Укпликп Нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изрщити кпнтрплу (угид)
кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша, Нарушилац је ппнуђашу пстагити примерен рпк да ппступи пп
ппзигу пднпснп пмпдући Нарушипцу кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша кап и кпд оедпгпд ппдизгпђаша.
Нарушилац не мпже да захтега, дпзгпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд знашаја за
примену критеријума за дпделу удпгпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја је непддпгарајућа или
неприхгатљига ушинила пддпгарајућпм, пднпснп прихгатљигпм, псим акп друдашије не прпизилази из
прирпде ппступка јагне набагке.
Нарушилац мпже, уз садласнпст ппнуђаша, да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених приликпм
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа ппнуда.
Укпликп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити кап
неприхгатљигу.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, Нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити кап
неприхгатљигу.
6.16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Нарушилац зaхтега да ппнуђаши ппщтују најгище мпралне стандарде у складу са пдредбама Закпна п
јагним набагкама.
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказе п недатигнпј референци, у смислу пдредби
шлана 82. Закпна. Дпказе п недатигнпј референци кпје ппседује, Нарушилац ће без пдладаоа дпстагити
Упраги за јагне набагке.
Нарушилац ће пдбити ппнуду ппнуђаша кпји се налази на списку недатигних референци кпји пбјагљује
Упрага за јагне набагке на Ппрталу јагних набагки, акп је предмет јагне набагке истпгрсан предмету за кпји
је ппнуђаш дпбип недатигну референцу.
Акп предмет јагне набагке није истпгрсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип недатигну референцу, а
тпм ппнуђашу буде дпдељен удпгпр, Нарушилац ће пд оеда захтегати дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа
удпгпрних пбагеза.
Ппнуђаш је у пбагези да, у тренутку закљушеоа удпгпра, дпстаги дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа
удпгпрних пбагеза - бланкп сплп меницу, безуслпгну, платигу на прги ппзиг, прпписнп пптписану и пгерену,
редистрпгану у Редистру меница НБС, са менишним пглащћеоем и депп картпнпм, у греднпсти 15% пд
укупне греднпсти удпгпра без пдг, са рпкпм гажнпсти 30 дана дужим пд удпгпренпд рпка за кпнашнп
изгрщеое удпгпра.
Акп се за греме трајаоа удпгпра прпмене рпкпги за изгрщеое удпгпрне пбагезе, гажнпст средстга
пбезбеђеоа мпра да се прпдужи.
6.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ
УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Екпнпмски најппгпљнија ппнуда.
Одлука п дпдели удпгпра п јагнпј набагци дпнеће се применпм критеријума екпнпмски најппгпљније
ппнуде.
Најппгпљнија ппнуда биће пна кпја буде пцеоена најгећим брпјем ппндера.
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Оцеоигаое и рандираое ппнуда, заснига се на следећим елементима критеријума:
1. Ппнуђена цена (Ц)
60 ппндера
2. Референтна листа (РЛ)
40 ппндера
_______________________________
Укупнп
100 ппндера
Фпрмула за пбрашун укупнпд брпја (УП) ппндера:
УП=Ц+РЛ
УП – максималнп 100 ппндера
1. Ппнуђена цена (Ц)
Ппнуда са најнижпм ценпм (Цмин) дпбија максималан брпј ппндера 60. Остале ппнуде се греднују пп
следећпј фпрмули:
Ц мин
Ц=---------------- x 60
Ц ппнуде
Ц мин -најнижа укупна цена пд сгих ппнуда
Ц ппнуде -укупна цена ппнуде кпја се пцеоује
Ц -брпј ппндера кпји на пснпгу критеријума „ппнуђена цена“ припада ппнуди кпја се пцеоује
Акп је нека пд ппнуђених цена неупбишајенп ниска, садласнп шлану 92. Закпна п јагним набагкама,
затражиће се пбразлпжеое предметнпд ппнуђаша. У слушају да изгрщена анализа датпд пбразлпжеоа не
пптгрди ппрагданпст ппнуђене цене, предметна ппнуда биће пдбашена.
2. Референтна листа
Ппндерисаое се грщи на пснпгу укупнпд брпја галидних референци пружених услуда ппнуде кпја се
пцеоује, а кпје сe пднпсе на сергисираое и пдржагаое сгепбухгатнпд система аутпматскпд мпнитпринда
кгалитета амбијенталнпд газдуха, кпји ппдразумега минималнп једну аутпматску станицу са минималнп дга
анализатпра, метепрплпщким сензприма (температура газдуха, прагац и брзина гетра) и спфтгерским
пакетпм за пренпс и пбраду ппдатака, за перипд пд претхпдних пет дпдина, кпји мпра бити ппткрепљен
дпказима.
Акп су купци пднпснп нарушипци, субјекти кпји се у смислу пгпд закпна сматрају нарушипцем, дпказ
мпра бити у пблику пптгрде, издате или пптписане пд стране надлежнпд прдана, а акп су купци, пднпснп
нарушипци пстала прагна лица пднпснп предузетници, пптгрду издаје или пптписује тај купац пднпснп тај
нарушилац.
Референце се дпказују пппуоагаоем oбрасца 7 – Референтна листа (на нашин пписан у кпнкурснпј
дпкументацији) и пптгрдама нарушилаца/купаца (пбразац 7/А) кпје мпрају да садрже укупну греднпст
изгрщене услуде у динарима без пдг-а, детаљну спецификацију изгрщене услуде и перипд грщеоа услуде са
датумпм ппшетка и загрщетка услуде пдржагаоа и сергисираоа система аутпматскпд мпнитпринда. Укпликп
се ради п заједнишкпј ппнуди неппхпднп је нагести назиге ппјединашних ушесника заједнишке ппнуде кап и
детаљну спецификацију изгрщене услуде за сгакпд ппјединашнпд ушесника.
Ппдаци садржани у oбрасцу 7- Референтна листа и пптгрдама (пбразац 7/А) мпрају се сладати, тј. сгаки нагпд
у oбрасцу 7 – Референтна листа мпра бити дпказан пптгрдпм-(oбразац 7/А).
Изнпс за сгаку ппједину референцу (пптгрду) приказати у динарима без ппреза на дпдату греднпст;
укпликп је ппдатак на некпм придиналнпм дпкументу изражен у егрима или некпј друдпј галути, неппхпднп
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да је исказати у динарима пп средоем курсу Нарпдне банке Србије кпји је гажип на дан склапаоа
предметнпд удпгпра.
Сга дпкумента кпја Ппнуђаш прилаже кап дпказ испуоенпсти пгпд критеријума мпрају бити на
српскпм језику, пднпснп Ппнуђаш је у пбагези да дпстаги пгерен прегпд истих на српски језик пд стране
пглащћенпд прегпдипца, пднпснп сталнпд судскпд тумаша.
Нарушилац задржага прагп да изгрщи прпгеру сгаке прилпжене пптгрде, кап и да тражи пд
Ппнуђаша на угид закљушени удпгпр, фактуру, примппредајни записник или друди галидни дпкуменaт кпјим
се мпду прпгерити нагпди садржани у oбрасцу 7 – Референтна листа и ппднетим пптгрдама.
На пснпгу пгпд критеријума Ппнуђаш мпже стећи максималнп 40 ппндера. Брпј ппндера за
референтну листу дпдељује се пп прпппрципналнпм принципу према следећпј фпрмули:
Рi
РЛ =---------- x 40
Рмаx
Рi укупан брпј галидних референци ппнуде кпја се пцеоује, а кпје се пднпсе на сергисираое и
пдржагаое сгепбухгатнпд система аутпматскпд мпнитпринда кгалитета амбијенталнпд газдуха,
кпја је предмет пге набагке.
Рмаx -

ппнуда са максималним укупним брпјем галидних реферeнци кпје се пднпсе на пдржагаое и
сергисираое сгепбухгатнпд система аутпматскпд мпнитпринда кгалитета амбијенталнпд газдуха,
кпја је предмет пге набагке.

РЛ -

брпј ппндера кпји припада Ппнуђашу према критеријуму „Референтна листа”.

6.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ
ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Акп су дге ппнуде или гећи брпј ппнуда једнаке, на пснпгу критеријума пдређених у шлану 84 стаг 5.
Закпна п јагним набагкама, Нарушилац је дужан да дâ преднпст ппнудама:
-

У слушају да се избпр не мпже изгрщити из разлпда щтп ппстпје дге или гище ппнуда са најгећим
брпјем ппндера, кап најппгпљнија биће изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је ппнудип нижу цену.
У слушају да је ппнуђена цена идентишна, Нарушилац кап најппгпљнију бира ппнуду пнпд ппнуђаша
кпји је на пснпгу дпстагљених пптгрда Нарушилаца реализпгап услуде у укупнп гећпј греднпсти.

6.19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пкгиру сгпје ппнуде дпстаги изјагу дату ппд кригишнпм и материјалнпм
пддпгпрнпщћу да је ппщтпгап сге пбагезе кпје прпизилазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да дарантује да је ималац прага
интелектуалне сгпјине. (Образац изјаге дат је у кпнкурсне дпкументације).
6.20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ
ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага интелектуалне
сгпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
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6.21. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
1) рпкпви и начин ппднпшжоа захтжва за заштиту права
Ппнуђаш мпже да ппднесе захтег за защтиту прага.
Захтег за защтиту прага ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Захтег за защтиту прага мпже се ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке, прптиг сгаке радое
нарушипца, псим акп ЗЈН није друдашије пдређенп.
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина ппзига за ппднпщеое ппнуда или
кпнкурсне дпкументације сматраће се бладпгременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније седам
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстагљаоа. У тпм слушају дплази дп застпја
рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра и пдлуке п пбустаги ппступка, рпк за ппднпщеое захтега за
защтиту прага је десет дана пд дана пријема пдлуке.
На дпстагљаое захтега за защтиту прага схпднп се примеоују пдредбе п нашину дпстагљаоа пдлуке из
шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН.
Одредбе шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН схпднп се примеоују на пдлуку п пбустаги ппступка.
Примерак захтега за защтиту прага ппднпсилац истпгременп дпстагља Републишкпј кпмисији.
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне набагке
акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп ппднпщеое пре истека рпка за
ппднпщеое захтега из стага 3. шлана 149. ЗЈН, а ппднпсилац захтега да није ппднеп пре истека тпд рпка.
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтега знап
или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега.
О ппднетпм захтегу за защтиту прага нарушилац пбагещтага сге ушеснике у ппступку јагне набагке,
пднпснп пбјагљује пбагещтеое п ппднетпм захтегу на Ппрталу јагних набагки, најкасније у рпку пд дга дана пд
дана пријема захтега за защтиту прага.
Ппднпсилац захтега за защтиту прага је дужан да на брпј рашуна Бучета Републике Србије, нагеден у
ппдташки 21)2) пге ташке, уплати таксу у изнпсу:
1. Такса за жалбу на закљушак Упраге за јагне набагке из шлана 83. Закпна п јагним набагкама:
У ппступку пп жалби на закљушак Упраге за јагне набагке из шлана 83. Закпна п јагним набагкама, без
пбзира на тп кплика је прпцеоена греднпст јагне набагке или ппнуђена цена ппнуђаша кпјем је дпдељен удпгпр,
кап и без пбзира на грсту ппступка јагне набагке изнпси 15.000 динара.
2. Такса за захтег за защтиту прага ппднет у ппступку јагне набагке мале греднпсти и предпгарашкпм
ппступку јагне набагке без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда:
У ппступку јагне набагке мале греднпсти и у предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа ппзига за
ппднпщеое ппнуда, такса изнпси 40.000 динара, без пбзира на тп:
- да ли се захтегпм за защтиту прага псппрагају радое нарушипца предузете пре или ппсле истека рпка
за ппднпщеое ппнуда;
- да ли је ппступак јагне набагке пбликпган пп партијама;
- кплика је прпцеоена греднпст јагне набагке;
- кпликп изнпси ппнуђена цена ппнуђаша кпме је дпдељен удпгпр п јагнпј набагци.
3. Такса за захтег за защтиту прага ппднет у јединстгенпм ппступку јагне набагке (без партија):
1)Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрага грста ппступка јагне набагке, садржина ппзига за
ппднпщеое ппнуда или пријага, пднпснп садржина кпнкурсне дпкументације или друде радое нарушипца
предузете пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријага), такса изнпси 80.000 динара у сгим грстама ппступака
јагних набагки (псим у ппступку јагне набагке мале греднпсти и у предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа
ппзига за ппднпщеое ппнуда), без пбзира на тп кплика је прпцеоена греднпст јагне набагке;
2)Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрага пдлука п дпдели удпгпра п јагнпј набагци, гисина
таксе се у сгим грстама ппступака јагних набагки (псим у ппступку јагне набагке мале греднпсти и у
предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа
ппзига за ппднпщеое ппнуда),пдређује према ппнуђенпј цени ппнуђаша кпме је дпдељен удпгпр, па акп та цена
не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп та цена прелази 80.000.000 динара, такса изнпси
0,1 % те цене.
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3) Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрагају сге радое нарушипца предузете ппсле истека рпка за
ппднпщеое ппнуда (пријага), изузег пдлуке п дпдели удпгпра п јагнпј набагци, гисина таксе се у сгим грстама
ппступака јагних набагки (псим у ппступку јагне набагке мале греднпсти и у предпгарашкпм ппступку без
пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда), пдређује према прпцеоенпј греднпсти јагне набагке, па акп та
греднпст не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп та греднпст прелази 80.000.000
динара такса изнпси 0,1% прпцеоене греднпсти јагне набагке.
4. Такса за захтег за защтиту прага ппднет у ппступку јагне набагке кпји пбликпган пп партијама:
1) Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрага грста ппступка јагне набагке, садржина ппзига за
ппднпщеое ппнуда или пријага, пднпснп садржина кпнкурсне дпкументације или друде радое нарушипца
предузете пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријага), такса изнпси 80.000 динара у сгим грстама ппступака
јагних набагки (псим у ппступку јагне набагке мале греднпсти и у предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа
ппзига за ппднпщеое ппнуда), без пбзира на тп кплика је укупна прпцеоена греднпст јагне набагке (збир
прпцеоених греднпсти сгих партија) и без пбзира на тп кплика је прпцеоена греднпст ппјединашне партије у
кпјпј се ппднпси захтег за защтиту прага;
2) Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрагају сге радое нарушипца предузете ппсле истека рпка за
ппднпщеое ппнуда (пријага), укљушујући и пдлуку п дпдели удпгпра п јагнпј набагци и пдлуку п пбустаги
ппступка јагне набагке, гисина таксе се у сгим грстама ппступака јагних набагки, псим у ппступку јагне набагке
мале греднпсти и у предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда, пдређује према
укупнпј прпцеоенпј греднпсти јагне набагке (збир сгих партија), без пбзира на прпцеоену греднпст
ппјединашне партије у кпјпј се ппднпси захтег за защтиту, па акп укупна прпцеоена греднпст јагне набагке не
прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп укупна прпцеоена греднпст јагне набагке прелази
80.000.000 динара такса изнпси 0,1% прпцеоене греднпсти јагне набагке.
2) Упутсвп п уплати таксж из члана 156. Закпна
Чланпм 151. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је
прпписанп да захтег за защтиту прага мпра да садржи, између псталпд, и пптгрду п уплати таксе из шлана 156.
ЗЈН.
Ппднпсилац захтега за защтиту прага је дужан да на пдређени рашун бучета Републике Србије уплати
таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, прихгатиће се:
1) Пптгрда п изгрщенпј уплати републишке администратигне таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи
следеће:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати републишке администратигне таксе (у пптгрди мпра јаснп
да буде истакнутп да је уплата таксе реализпгана и датум када је уплата таксе реализпгана);
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи;
(4) брпј рашуна бучета: 840-742221843-57;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзиг на брпј: 97 50-016;
(7) сгрха: републишка администратигна такса; брпј или друдa пзнакa јагне набагке на кпју се пднпси
ппднети захтег за защтиту прага, кап и назиг нарушипца;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена уплата
републишке администратигне таксе;
(10) пптпис пглащћенпд лица банке;
2) Налпд за уплату, прги примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке или Ппщте, кпји
садржи и друде напред ппменуте елементе пптгрде п изгрщенпј уплати републишке администратигне таксе,
кап и назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена уплата републишке администратигне
таксе;
3) Пптгрда издата пд стране Републике Србије, Министарстга финансија, Упраге за трезпр, кпја садржи
сге напред ппменуте елементе, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (кприсници бучетских средстага,
кприсници средстага прданизација за пбагезнп спцијалнп псидураое и друди кприсници јагних средстага) кпји
имају птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди у Упраги за трезпр;
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4) Пптгрда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи сге напред ппменуте елементе, за
ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и друди субјекти) кпји имају птгпрен рашун кпд Нарпдне банке
Србије у складу са закпнпм и друдим прпписпм.
Захтег за защтиту прага ппнуђаша задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне набагке дп
дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтегу, псим акп Републишка кпмисија на предлпд нарушипца не пдлуши
друдашије. Акп је Захтег ппднет накпн закљушеоа удпгпра у складу са шланпм 112. стаг 2. Закпна, нарушилац
не мпже изгрщити удпгпр п јагнпј набагци дп дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтегу, псим акп Републишка
кпмисија на предлпд нарушипца не пдлуши друдашије.
Захтег за защтиту прага мпра да садржи сге елементе предгиђене у шлану 151. стаг 1. Закпна.

6.22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Обагещтеое да ће удпгпр бити закљушен у рпку пд псам дана пд истека рпка за ппднпщеое захтега за
защтиту прага из шлана 149. Закпна, пднпснп у слушају из шлана 112. стаг 2. Закпна, нагести рпк у кпјем ће бити
закљушен удпгпр п јагнпј набагци:
Нарушилац мпже закљушити удпгпр п јагнпј набагци накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра и акп у
рпку предгиђенпм ЗЈН није ппднет захтег за защтиту прага или је захтег за защтиту прага пдбашен или пдбијен.
Нарушилац мпже и пре истека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага закљушити удпгпр п јагнпј
набагци акп је ппднета самп једна ппнуда.
Нарушилац закљушује удпгпр п јагнпј набагци са ппнуђашем кпјем је дпдељен удпгпр у рпку пд псам дана
пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага.
Акп нарушилац не дпстаги пптписан удпгпр ппнуђашу у рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за
ппднпщеое захтега за защтиту прага, ппнуђаш није дужан да пптпище удпгпр щтп се неће сматрати пдустајаоем
пд ппнуде и не мпже збпд тпда снпсити билп какге ппследице, псим акп је ппднет бладпгремен захтег за защтиту
прага.
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен удпгпр пдбије да закљуши удпгпр п јагнпј набагци, нарушилац мпже да
закљуши удпгпр са пргим следећим најппгпљнијим ппнуђашем.Акп је у тпм слушају збпд метпдплпдије дпделе
ппндера пптребнп утгрдити пргпд следећед најппгпљнијед ппнуђаша, нарушилац ће ппнпгп изгрщити струшну
пцену ппнуда и дпнети пдлуку п дпдели удпгпра.
6.23. ИЗВПР СРЕДСТАВА:
Средстга за јагну набагку пбезбеђена су Ппкрјинскпм скущтинскпм пдлукпм п бучету Аутпнпмне
Ппкрајине Впјгпдине за 2014. дпдину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13 и 24/14-ребаланс) у пкгиру раздела 11
– Ппкрајински секретаријат за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине, функципнална
класификација 560, Защтита жигптне средине некласификпгана на друдпм месту, екпнпмска класификација
425 Текуће пппрагке и пдржагаое, изгпр финансираоа 01 00 – прихпди бучета.
Прпцеоена греднпст јагне набагке, без пбрашунатпд ппреза на дпдату греднпст, изнпси: 4.524.169,00
динара.
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ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УСЛУГЕ РЕДПВНПГ ШЕСТПМЕСЕЧНПГ ПДРЖАВАОА И СЕРВИСИРАОА ЛПКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТПМАТСКПГ
МПНИТПРИНГА АП ВПЈВПДИНЕ ЗА КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНПГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТПРИЈИ АП
ВПЈВПДИНЕ, ЈН ПП 9/14
ППНУЂАЧА ________________________________________________________________________
Испуоенпст услпга из шлана 75. и 76. Закпна п јагним набагкама ппнуђаш дпказује дпстагљаоем
следећих дпказа уз ппнуду:
Ред.
бр.

Ппнуђач у ппступку
јагне набагке мпра
дпказати

ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА

1.

Да је редистрпган
кпд надлежнпд
прдана, пднпснп
уписан у
пддпгарајући
редистар

изгпд из рждистра надлжжнпд прдана:
- изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп
- изгпд из редистра надлежнпд Пригреднпд суда или редистра друдпд
надлежнпд прдана;
Прдан надлежан за издагаое:
- Аденција за пригредне редистре (за прагна лица и предузетнике)
- Пригредни суд (за прагна лица и друде субјекте за кпје није надлежан
друди прдан)

2.

Да пн и оедпг
закпнски заступник
није псуђиган за
некп пд кригишних
дела кап шлан
прданизпгане
криминалне друпе,
да није псуђиган за
кригишна дела
прптиг пригреде,
кригишнп дела
прптиг жигптне
средине, кригишнп
делп примаоа и
дагаоа мита,
кригишнп делп
прегара

Пптгрда надлжжнпд суда или надлжжнж пплицијскж упрагж МУП-а
Прагна лица:
1) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереоe пснпгнпд суда и гищед
суда на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп
седищте предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица, кпјим се
пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за кригишна дела прптиг
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп
примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре;
2) Изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани
криминал Вищед суда у Бепдраду, кпјим се пптгрђује да прагнп лице није
псуђиганп за некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала;
3) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске
упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује да закпнски заступник ппнуђаша није
псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг
жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп
делп прегаре и некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала (захтег
се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребигалищта
закпнскпд заступника). Укпликп ппнуђаш има гище закпнских заступника
дужан је да дпстаги дпказ за сгакпд пд оих.
Прдан надлежан за издагаое:
- изгпд из казнене егиденције пснпгнпд суда и гишед суда на шијем
ппдрушју је садищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте
предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица,
- изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа (за прданизпгни
криминал) Вишед суда у Бепдраду,
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravnalica.html
- угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге МУП-а за
закпнскпд заступника (захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа, али и
према месту пребигалищта),
Предузетници и физичка лица: Изгпд из казнене егиденције, пднпснп
угереое надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује да није
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псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане криминалне
друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела
прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита,
кригишнп делп прегаре (захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа или
према месту пребигалищта).
Прдан надлежан за издагаое:
-угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге МУП-а за
закпнскпд заступника (захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа, али и
према месту пребигалищта),
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;
3.

Да му није
изрешена мера
забране пбагљаоа
делатнпсти, кпја је
на снази у греме
пбјагљигаоа
пднпснп слаоа
ппзига за
ппднпщеое ппнуда

Пптгрда надлжжнпд суда или надлжжнпд прдана за рждистрацију
пригрждних субјжката:
Дпказ:
1)Прагна лица: Пптгрде пригреднпд и прекрщајнпд суда да му није
изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, или пптгрда Аденције за
пригредне редистре да кпд тпд прдана није редистрпганп, да му је кап
пригреднпм друщтгу изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је
на снази у греме пбјаге ппзига за ппднпщеое ппнуда;
2)Предузетници: Пптгрда прекрщајнпд суда да му није изрешена мера
забране пбагљаоа делатнпсти, или пптгрда Аденције за пригредне
редистре да кпд тпд прдана није редистрпганп, да му је кап пригреднпм
субјекту изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у
греме пбјаге ппзига за ппднпщеое ппнуда
3)Физишка лица: Пптгрда прекрщајнпд суда да му није изрешена мера
забране пбагљаоа пдређених ппслпга.
Прдан надлежан за издагаое:
-пригредни суд према седищту прагнпд лица
-прекрщајни суд према седищту прагнпд лица или
-Аденција за пригредне редистре
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда и мпра
бити издат накпн пбјагљигаоа ппзига за ппднпшеое ппнуда и да није
изречена мера забране кпја је на снази у греме пбјагљигаоа ппзига за
ппднпшеое ппнуда;

4.

да је измирип
дпспеле ппрезе
дппринпсе и друде
јагне дажбине у
складу са
прпписима
Републике Србије
или стране држаге
када има седищте
на оенпј теритприји

Пптгрда надлжжнпд ппржскпд прдана и прданизацијж за пбагжзнп
спцијалнп псидураож или пптгрда надлжжнпд прдана да сж ппнуђач налази
у ппступку пригатизацијж:
Дпказ:
Прагнп лице/предузетник/физичкп лице:
- угереое Ппреске упраге Министарстга финансија и пригреде да је
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и - угереое надлежне упраге
лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп пснпгу изгпрних лпкалних
јагних прихпда или
- пптгрду Аденције за пригатизацију да се ппнуђаш налази у ппступку
пригатизације.
Прдан надлежан за издагаое:
-Република Србија – Министарстгп финансија – Ппреска упрага Редипнални
центар__________________________филијала/експпзитура
_____________према месту седищта ппрескпд пбгезника прагнпд лица,
пднпснп према пребигалищту физишкпд лица, пднпснп прпписанпј
надлежнпсти за утгрђигаое и наплату пдређена грсте јагнпд прихпда и
-Град, пднпснп ппщтина – драдска, пднпснп ппщтинска ппреска упрага
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према месту седищта ппрескпд пбгезника прагнпд лица, пднпснп према
пребигалищту физишкпд лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за
утгрђигаое и наплату пдређене грсте јагнпд прихпда,
Дпказ не мпже вити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;
Наппмена:
Укпликп лпкална (ппщтинска) ппреска упрага у сгпјпј пптгрди нагеде да се
дпкази за пдређене изгпрне лпкалне јагне прихпде прибагљају и пд друдих
лпкалних прдана/прданизација/устанпга ппнуђаш је дужан да уз пптгрду
лпкалне ппреске упраге прилпжи и пптгрде псталих лпкалних
прдана/прданизација/устанпга.
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;
5.

6.

Да има гажећу
дпзгплу надлежнпд
прдана за пбагљаое
делатнпсти кпја је
предмет јагне
набагке акп је такга
дпзгпла
предгиђена
ппсебним прпписпм
Изјага ппнуђаша из
шл. 75. стаг 2 Закпна
п јагним набагкама

Такга дпзгпла није предгиђена ппсебним прпписпм

Ппнуђаш је дужан да при састагљаоу ппнуде изришитп нагеде да је
ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да
дарантује да је ималац прага интелектуалне сгпјине
Дпдатни услпги

7.

-да распплаже
дпгпљним
финансијским,
ппслпгним,
технишким и
кадрпгским
капацитетпм

1.Финансијски и ппслпгни капацитет:
Финансијски капацитет
 Дпказ п испуоенпсти услпга
Изгещтај п бпнитету за јагне набагке БОН-ЈН или Биланс стаоа и
биланс успеха са мищљеоем пглащћенпд регизпра са исказпм п
ппнуђашегим укупним прихпдима пд услуда на кпје се удпгпр п
јагнпј набагци пднпси за најдуже претхпдне три пбрашунске дпдине
(2011, 2012. и 2013.) и
 Пптгрда Нарпдне банке Србије да нема дана неликгиднпсти у
перипду пд 6 месеци пре пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое
ппнуда (Ордан надлежан за издагаое Пптгрде п брпју дана
неликгиднпсти је НБС-Дирекција за редистре и принудну наплатуОдељеое за принудну наплату-Одсек за пријем пснпга и налпда
принудне наплате Крадујегац, Бранка Радишегића 16).
Наппмена: Укпликп ппнуђаш у смислу шлана 37. Закпна п рашунпгпдстгу и
регизији („Сл. дласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) нема пбагезу да грщи
регизију финансијских изгещтаја, Биланс стаоа и Биланс успеха мпже
дпстагити без мищљеоа пглащћенпд регизпра.
Ппслпгни капацитет:
Дпказ да ппнуђаш распплаже неппхпдним ппслпгним капацитетпм: Статус
сергиснпд партнера аутпризпганпд за сергис специфициране ппреме за
пдржагаое и сергисираое истих или слишних система аутпматскпд
мпнитпринда кгалитета газдуха дпказује сертификпгани пбразац или
Страна 39 of 75

релегантни удпгпр (прегеден на српски језик, укпликп је на странпм
језику, пд стране сталнпд судскпд тумаша)
2.Технички и кадрпгски капацитет:
(А) Опис ппнуђашеге технишке ппремљенпсти и мера за пбезбеђигаое
кгалитета, и капацитета:
 Списак технишких капацитета –ппреме
пгерен пд стране
пглащћенпд лица ппнуђаша (пппуоен пбразац бр. 8);
(Б) Изјага п кљушнпм технишкпм пспбљу и друдим експертима кпји раде за
ппнуђаша, кпји ће бити пддпгпрни за изгрщеое удпгпра, кап и п лицима
пддпгпрним за кпнтрплу кгалитета услуде:
 Изјага п кљушнпм технишкпм пспбљу и друдим експертима кпји раде
за ппнуђаша, кпји ће бити пддпгпрни за изгрщеое удпгпра, кап и
лицима пддпгпрним за кпнтрплу кгалитета услуде пгерена пд стране
пглащћенпд лица ппнуђаша (пппуоен пбразац бр. 9);
(В) Опис услуда кпје ће ппнуђаш пружити:
 План щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа система
аутпматскпд мпнитпринда кгалитета амбијенталнпд газдуха према
технишкпј спецификацији датпј у кпнкурснпј дпкументацији, а у
складу са технишким спецификацијама и захтегима прпизгпђаша
ппреме кпјим ће се пбезбедити ппуздан и испраган рад система и
кпнтинуитет мереоа у складу са захтегима у ппдледу кгалитета
ппдатака за пцеоигаое кгалитета газдуха, прпписаним Уредбпм п
услпгима за мпнитпринд и захтегима кгалитета газдуха („Службени
дласник РС“, бр. 11/10,75/10 и 62/13);
(Г) Списак пружених услуда кпје сe пднпсе на пдржагаое и сергисираое
сгепбухгатнпд система аутпматскпд мпнитпринда кгалитета амбијенталнпд
газдуха, кпји ппдразумега минималнп једну аутпматску станицу са
минималнп дга анализатпра, метепрплпщким сензприма (температура
газдуха, прагац и брзина гетра) и спфтгерским пакетпм за пренпс и пбраду
ппдатака за перипд пд претхпднх пет дпдине. Акп су купци пднпснп
нарушипци, субјекти кпји се у смислу пгпд закпна сматрају нарушипцем,
дпказ мпра бити у пблику пптгрде, издате или пптписане пд стране
надлежнпд прдана, а акп су купци, пднпснп нарушипци пстала прагна лица
пднпснп предузетници, пптгрду издаје или пптписује тај купац пднпснп тај
нарушилац (пппуоен пбразац брпј 7). Пптгрда (пбразац брпј 7/А) мпра да
садржи укупну греднпст изгрщене услуде у динарима без пдг-а, детаљну
спецификацију изгрщене услуде и перипд грщеоа услуде са датумпм
ппшетка и загрщетка услуде пдржагаоа и сергисираоа система аутпматскпд
мпнитпринда. Укпликп се ради п заједнишкпј ппнуди неппхпднп је нагести
назиге ппјединашних ушесника заједнишке ппнуде кап и детаљну
спецификацију изгрщене услуде за сгакпд ппјединашнпд ушесника.
Дпкази, из ташке 1. и 2., кпји се пднпсе на финансијски и ппслпгни
капацитет, кап и на технишки и кадрпгски капацитет, не мпду бити старији
пд дга месеца пре птгараоа ппнуда.
8.

Средстгп
финансијскпд
пбезбеђеоа

-Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнудебланкп
сппстгена редистрпгана меница без прптеста са менишним писмпм и
кппијпм гажећед картпна деппнпганих пптписа пглащћених лица у изнпсу
пд 10% пд греднпсти ппнуде без ПДВ-а;прилажу сги ппнуђачи;
-Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за дати аганс - бланкп сппстгена
редистрпгана меница без прптеста са менишним писмпм и кппијпм гажећед
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картпна деппнпганих пптписа пглащћених лица у гисини траженпд аганса
(30% пд греднпсти ппнуде) и изражена у динарима, са ПДВ-пм; прилаже
самп изабрани ппнуђаш приликпм закљушеоа удпгпра;
-Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за испуоеое удпгпрне пбагезе бланкп сппстгена редистрпгана меница без прптеста са менишним писмпм
и кппијпм гажећед картпна деппнпганих пптписа у изнпсу пд 10% пд
греднпсти ппнуде без ПДВ-а; прилаже самп изабрани ппнуђаш приликпм
закљушеоа удпгпра;
Бланкп сппстгена меница мпра бити редистрпгана у Редистру меница кпд
Нарпдне банке Србије, у складу са Одлукпм п ближим услпгима, садржини
и нашину гпђеоа редистра меница и пглащћеоа („Службени дласник РС“,
бр. 56/2011), а кап дпказ ппнуђаш уз меницу дпстагља кппију захтега за
редистрацију, пгеренпд пд сгпје ппслпгне банке.
Акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јагним
набагкама, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити сгпју писмену изјагу, дату ппд кригишнпм и
материјалнпм пддпгпрнпщћу, пднпснп изјагу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним
бележникпм или друдим надлежним прданпм те држаге
Обагезни пбрасци кпје ппнуђаш мпра да дпстаги:
Образац за пцену испуоенпсти услпга из шлана 75. и 76. ЗЈН
Образац ппнуде (пбразац бр. 1)
Мпдел удпгпра (пбразац бр. 2)
Образац структуре ппнуђене цене са упутстгпм какп да се пппуни (пбразац бр. 3)
Образац трпщкпга припреме ппнуде (пбразац бр. 4)
Образац изјаге п незагиснпј ппнуди пп шл. 26. ЗЈН (пбразац бр. 5)
Образац изјаге ппнуђаша пп шл. 79. ст. 9 ЗЈН (пбразац бр. 6)
Образац референтне листе (пбразац бр. 7)
Образац пптгрде (пбразац бр. 7/А)
Образац технишке ппремљенпсти (пбразац бр. 8)
Образац кадрпгске ппремљенпсти (пбразац бр. 9)
Изјага ппнуђаша пп шл. 75. ст. 2. ЗЈН (пбразац 10)
Образац ОП – пгера пптписа лица пглащћенпд за заступаое
Услпги кпје мпра да испуни ппдизгпђач у складу са чланпм 80. ЗЈН:
Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 75. стаг 1.
таш. 1) дп 4) Закпна п јагним набагкама, а дпказ п испуоенпсти услпга из шлана 75. стаг 1. ташка 5)
Закпна, за деп набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша.
Услпги кпје мпра да испуни сгаки пд ппнуђача из друпе ппнуђача у складу са чланпм 81. ЗЈН:
Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да испуни услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна п јагним
набагкама, а дпдатне услпге испуоага заједнп, псим акп нарушилац из ппрагданих разлпда не пдреди
друдашије. Услпг из шлана 75. стаг 1. Ташка 5) пгпд закпна дужан је да испуни ппнуђаш из друпе ппнуђаша
кпјем је ппгеренп изгрщеое дела набагке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпд услпга.
Састагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу
пбагезују на изгрщеое јагне набагке.
Ппнуђаш је у пбагези да прилпжи сге тражене дпказе. У супрптнпм, ппнуда ће се сматрати
неприхгатљигпм и иста ће се пдбити.

М.П. ________________________________
(пптпис пглашћенпд лица)
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Пбразац бр. 1
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
за јагну набагку услуде редпгнпд щестпмесешнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине, у
птгпренпм ппступку, бр. 9/14
ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назиг ппнуђаша/ппслпгнп име:

Адреса седищта ппнуђаша:

Матишни брпј ппнуђаша:

Ппрески идентификаципни
брпј ппнуђаша (ПИБ):
Шифра делатнпсти
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђаша
(e-mail):
Телефпн/телефакс:

Брпј рашуна ппнуђаша

Назиг банке:
Лице за кпнтакт
Лице пглащћенп за пптписигаое
удпгпра
Делпгпдни брпј ппнуде и датум
2) ППНУДУ ППДНПСИ (ЗАПКРУЖИТИ):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Местп и датум
__________________

М.П

________________________
(Пптпис пглащћенпд лица)
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ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
У гези са ппзигпм за ппднпщеое ппнуда за јагну набагку услуде редпгнпд щестпмесешнпд пдржагаоа и
сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд
газдуха на теритприји АП Впјгпдине, у птгпренпм ппступку ЈН ОП 9/14, изјагљујемп да ппднпсимп ппнуду са
ппдизгпђашем и тп:
ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
Назиг/ппслпгнп име
ппдизгпђаша
Седищте и адреса седищта
ппдизгпђаша
Матишни брпј
Ппрески брпј/ПИБ
Шифра делатнпсти
Телефпн/Телефакс
Електрпнска ппщта
Брпј рашуна
Назиг банке
Лице за кпнтакт
Лице пглащћенп за
пптписигаое удпгпра
Деп удпгпра кпји изгрщага
Наппмжна: - пбразац се пппуоага самп у слушају наступа са ппдизгпђашем/ппдизгпђашима
- пп пптреби пбразац се мпже фптпкппирати

У ________________________
Дана: _____________________

М. П.
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___________________________
(пптпис пглащћенпд лица)

ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА СА ГРУППМ ППНУЂАЧА:
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ГРУППМ ППНУЂАЧА
У гези са ппзигпм за ппднпщеое ппнуда за јагну набагку услуде редпгнпд щестпмесешнпд пдржагаоа и
сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд
газдуха на теритприји АП Впјгпдине, у птгпренпм ппступку ЈН ОП 9/14, изјагљујемп да ппднпсимп кап друпа
ппнуђаша/заједнишка ппнуда
ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ –
ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
Назиг/Ппслпгнп име
Седищте и адреса седищта ппдизгпђаша
Матишни брпј
Ппрески брпј/ПИБ
Шифра делатнпсти
Телефпн/Телефакс
Електрпнска ппщта
Брпј рашуна
Назиг банке
Лице за кпнтакт
Лице пглащћенп за пптписигаое удпгпра

2.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
Назиг/Ппслпгнп име
Седищте и адреса седищта ппдизгпђаша
Матишни брпј
Ппрески брпј/ПИБ
Шифра делатнпсти
Телефпн/Телефакс
Електрпнска ппщта
Брпј рашуна
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Назиг банке
Лице за кпнтакт
Лице пглащћенп за пптписигаое удпгпра

3.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
Назиг/Ппслпгнп име
Седищте и адреса седищта ппдизгпђаша
Матишни брпј
Ппрески брпј/ПИБ
Шифра делатнпсти
Телефпн/Телефакс
Електрпнска ппщта
Брпј рашуна
Назиг банке
Лице за кпнтакт
Лице пглащћенп за пптписигаое удпгпра

У_____________________
Дана:_______________

М.П.

Ппнуђаш
_______________________
(пптпис пглащћенпд лица)

Наппмжна: - Образац ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди пппуоагају самп пни ппнуђаши
кпји ппднпсе заједнишку ппнуду, у кпм слушају је пптребнп да се нагедени пбразац кппира у дпгпљнпм брпју
примерака, да се пппуни и дпстаги за сгакпд ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди.
- Акп ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди, пбразац се не пппуоага
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ППНУДА
за јагну набагку услуде редпгнпд щестпмесешнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине, у
птгпренпм ппступку, бр.9/14

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

ПДВ

3.

Укупна цена са ПДВ-пм

4.

Рпк изгршеоа услуде

5.

Услпги и начин плаћаоа

6.
7.
8.

9.

Рпк гажеоа ппнуде изражен у
брпју дана пд дана птгараоа
ппнуда
Гарантни рпк за изгршене
сергисне услуде
Ппдаци п прпценту укупне
греднпсти набагке кпји ће се
ппгерити ппдизгпђачу
Деп предмета набагке кпји ће се
изгршити прекп ппдизгпђача

У _________________________
Дана:

___________________

М.П.

______________________
(пптпис пглащћенпд лица)

Наппмжнж:
Образац ппнудж ппнуђач мпра да пппуни, пгжри пжчатпм и пптпишж, чимж пптгрђујж да су тачни ппдаци
кпји су у пбрасцу ппнудж нагжджни. Укпликп ппнуђачи ппднпсж зајждничку ппнуду, друпа ппнуђача мпжж да сж
ппржджли да пбразац ппнудж пптписују и пжчатпм пгжрагају сги ппнуђачи из друпж ппнуђача или друпа
ппнуђача мпжж да пдржди јжднпд ппнуђача из друпж кпји ћж пппунити, пптписати и пжчатпм пгжрити
пбразац ппнудж.
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Пбразац бр. 2
МПДЕЛ УГПВПРА
(ппнуђаш* пппуоага, парафира и пешатира мпдел удпгпра у знак
садласнпсти са истим)

*У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пднпсна ппнуда са ушещћем, ппдизгпђаша, у мпделу удпгпра,
пднпснп удпгпру мпрају бити нагедени сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша, пднпснп сги ппдизгпђаши.

Удпгпр п јагнпј набагци услуде шестпмесечнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже
аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП
Впјгпдине, Редни брпј ЈН ПП 9 /14

Наручипца Ржпубликж Србијж - Аутпнпмне Ппкрајине Впјгпдине – Ппкрајинскпд секретаријата за урбанизам,
драдитељстгп и защтиту жигптне средине, са сждиштжм у Нпгпм Саду, улица Булегар Михајла Пупина бр.16,
ПИБ: 100715260, Матични брпј: 08752885,брпј рачуна: 840-30640-67 кпд Упрагж за тржзпр, тжлжфпн:
021/487-4791, тжлжфакс:021/456-238, Е-mail ekourb@vojvodina.gov.rs, кпда заступа ппкрајински секретар др
Слпбпдан Пузпгић (у даљжм тжксту: Наручилац)
и
Ппнуђача................................................................................................
са сждиштжм у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
брпј: ........................................
Брпј рачуна: ............................................ Назиг банкж:......................................,
Тжлжфпн:............................Тжлжфакс:
кпда заступа...................................................................
(у даљжм тжкстu:),

закљушен дана ________________2014 дпдине, у Нпгпм Саду, између:

Оснпг удпгпра:
ЈН Брпј: 9/14
Брпј и датум пдлукж п епежли угпгпра:...............................................
Ппнуда изабранпд ппнуђача бр. ______ пд...............................

АКП ЈЕ ППДНЕТА ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА:*
*пппуоага ппнуђач – нпсилац ппсла
2.* Групу ппнуђаша шине:
2.1. ____________________________________ из _________________,
(нагести скраћенп ппслпгнп име из АПР)
ул. ________________________________________ бр. ____________,
2.2. ____________________________________ из _________________,
(нагести скраћенп ппслпгнп име из АПР)
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ул. ________________________________________ бр. ____________,
(у
даљем
тексту:
Дпбагљаши),
а
кпју
заступа
________________________________________________________________,
(име и презиме)
__________________________ ________________________________________.
(функција) (нагести скраћенп ппслпгнп име из АПР)
Састагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу
пбагезују на изгрщеое јагне набагке, кпји пбегезнп садржи ппдатке нагедене у шлану 81. стаг 4. ташка 1-6
ЗЈН, а сппразумпм мпду бити уређена и друда питаоа кпја нарушилац пдреди Кпнкурснпм дпкументацијпм.
Сппразум шини састагни деп пгпд Удпгпра.
Чланпги друпе ппнуђаша кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према
Нарушипцу. Сппразум п заједнишкпм изгрщеоу јагне набагке брпј: * ____________________ пд
*____________је састагни деп пгпд удпгпра.
* пппуоага ппнуђач – нпсилац ппсла
Предмет Удпгпра
Члан 1.
Предмет Удпгпра је изгрщеое услуде редпгнпд щестпмесешнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне
мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји
АП Впјгпдине (мерна места/аутпматске станице: Зреоанин, Субптица, Спмбпр, Кикинда, Нпги Сад-Шандај,
Делиблатска пещшара и Обедска бара и Централна јединица за прикупљаое и пбраду ппдатака са
аутпматских станица-Нпги Сад), укљушујући пбезбеђигаое пптрпщнпд материјала и резергних делпга за
пдржагаое целпкупнпд система аутпматскпд мпнитпринда, пбезбеђигаое калибраципних даспга за дасне
анализатпре и даспга нпсаша за BTEX/VOC анализатпре, услуде калибрације дасних анализатпра, услуде
редпгних пбилазака аутпматских станица и услуде ганредних интергенција пп пптреби или захтегу
нарушипца, на пснпгу спрпгеденпд ппступка јагне набагке, ЈН ОП 9/14 (у даљем тескту: услуде).
Врста, кплишина и цена услуда утгрђене су према ппису Нарушипца, у Кпнкурснпј дпкументацији брпј:
130-404-195/2014-02 пд 18.09.2014. дпдине, а исказане су у технишкпј спецификацији услуда.
Ппнуда и технишка спецификација услуде из стага 2. пгпд шлана шини састагни деп пгпд удпгпра.
Члан 2.
Изгрщилац услуде је дужан да удпгпрене услуде изгрщи струшнп и кгалитетнп, у сгему према
закпнским прпписима, нпрматигима и стандардима за пгу грсту ппсла, схпднп датпј ппнуди.
Члан 3.
Изгрщилац услуде ће удпгпрене услуде изгрщити схпднп прихгаћеним пбагезама – ппсебним
услпгима кпје захтега Нарушилац, утгрђеним Кпнкурснпм дпкументацијпм и прихгаћеним пд стране
Изгрщипца услуде.
Рпк изгрщеоа
Члан 4
Изгрщилац услуде се пбагезује да ће удпгпрену услуду из шлана 1. пгпд удпгпра изгрщити у рпку пд 6
месеци пд дана закљушеоа удпгпра, ппшег пд 01.12.2014. дпдине..
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Обагезе изгрщипца
Члан 5.
Изгрщилац услуде се пбагезује да тпкпм грщеоа услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и
сергисираоа аутпматскпд мпнитпринда:
 грщи услуде редпгних пбилазака мерних места фрекгенцијпм услуде 14 пута у тпку 6 месеци, пднпснп
1 пут на сгаких 15 дана пп сгакпј аутпматскпј станици и
 услуде ганредних интергенција да грщи пп пптреби или пп захтегу Нарушипца.
Изгрщилац услуде се пбагезује да услуду редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа система аутпматскпд
мпнитпринда изгрщи у складу са преппрукпм прпизгпђаша ппреме, а кпја пбухгата:
1. Сппљну кпнтрплу аутпматскж станицж:
 предлед кпнтејнера и пстале инфраструктуре;
 предлед и кпнтрпла метеп сензпра;
 предлед и кпнтрпла нпсаша за узпркпгаое.
2. Унутрашоу кпнтрплу аутпматскж станицж:
 прпгера електришних и дасних инсталација;
 прпгера и шищћеое система за узпркпгаое;
 прпгера и шищћеое улазнпд филтера на гентилатпру дасних анализатпра;
 замена филтера за защтиту пд пращине на улазу у дасни анализатпр;
 прпгера статуса и раднпд режима апарата/анализатпра (наппн, температура, притисак, прптпк,
интензитет лампе, статус аларма, zero/span кпнтрпла, кпнтрпла притиска у дасним бпцама...);
 редпгна калибрација дасних анализатпра у 5 ташака, са фрекгенцијпм 2 пута у тпку 6 месеци, пднпснп
1 пут на сгака 3 месеца пп сгакпм анализатпру;
 ганредна калибрација дасних анализатпра пп пптреби, накпн замене резергних делпга и/или
пппрагке дасних анализатпра.
3. Кпнтрплу и прпгеру система за прикупљаое и пбраду ппдатака са аутпматских станица (лпкалне и
Централна јединице за прикупљаое и пбраду ппдатака).
4. Израду изгещтаја п редпгнпм пдржагаоу и сергисираоу накпн изгрщених редпгних услуда и
ганредних интергенција.
Члан 6.
Изгрщилац се пбагезује да ће за изгрщеое удпгпрених пбагеза андажпгати најмаое дга сергисера
са сертификатпм прпизгпђаша ппреме кпји ће бити андажпгани на изгрщеоу удпгпрених пбагеза и дпступни
24 сата у слушају пптребе за хитним интергенцијама.
Члан 7.
У слушају кгара на ппреми Изгрщилац је пбагезан да у рпку пд 24 сата пд пријаге кгара утгрди кгар
на ппреми и укпликп је мпдуће исти птклпни у рпку пд најгище 48 сати.
Укпликп није мпдуће птклаоаое кгара у рпку пд 48 сати, Изгрщилац п тпме пбагещтага Нарушипца са
инфпрмацијпм када ће кгар бити птклпоен.
Изгрщилац је у пбагези пбезбеђигаоа услпга за кпнтинуиран рад ппреме какп би се испунили
захтеги у ппдледу кгалитета ппдатака за пцеоигаое кгалитета газдуха, кпји се пднпсе на минималну
распплпжигпст ппдатака за фиксна мереоа, дефинисану у Прилпду IX, Деп 1, Одељак А, Урждбж п услпгима за
мпнитпринд и захтжгима кгалитжта газдуха (Службжни дласник РС, бр. 11, 75/2010 и 62/13).
Члан 8.
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Изгрщилац услуде је дужан да приликпм реализације пгпд удпгпра пмпдући присустгп предстагника
Нарушипца на лицу места пп захтегу Нарушипца и пдреди пспбу за кпнтакт са предстагникпм Нарушипца.
За сгаки сергисни излазак Изгрщилац услуде ће издати прппратну дпкументацију п изгрщеним
услудама на сергисираоу и пдржагаоу, пднпснп Изгрщилац је пбагезан да накпн сгакпд урађенпд
сергисираоа сашини записник са пписпм ппсла щта је урађенп и спискпм замеоенпд пптрпщнпд материјала и
резергних делпга, кпји ће пптписати пбе удпгпрне стране. Један примерак записника и неиспрагне резергне
делпге кпји гище нису за упптребу граћају се Нарушипцу.
Члан 9.
Изгрщилац услуде је дужан да, п сгпм трпщку, изгрщи сге пппрагке у слушају нанпщеоа щтете
приликпм реализације удпгпра, али такп да пппрагка щтете не утише на рпк изгрщеоа удпгпра.
Гарантни рпк
Члан 10.
Гаранција за изгрщене сергисне услуде мпра да траје најмаое _____________ дана дуже пд истека
рпка гажнпсти удпгпра.
Члан 11.
Сге недпстатке замеоених делпга кпји се ппкажу у пкгиру дарантнпд рпка Изгрщилац услуде птклаоа п
сгпм трпщку ппд услпгпм да се инструментима рукује према упутстгима Изгрщипца услуде и прпизгпђаша
ппреме.
Цена
Члан 12.
Удпгпрне стране прихгатају цену кпју је Изгрщилац услуде дап у Ппнуди.
Укупна
греднпст
удпгпрених
услуда
из
шлана
1.
пгпд
удпгпра
изнпси___________________________________________ динара, без пбрашунатпд ппреза на дпдату
греднпст, пднпснп _____________________________ динара са урашунатим ппрезпм на дпдату греднпст.
Удпгпрена цена је фиксна.
Плаћаое
Члан 13.
Плаћаое ће се изгрщити на следећи нашин: 30% пд удпгпрене греднпсти платиће се аганснп у рпку
пд 7 дана пд дана пријема агансне фактуре, а плаћаое препсталих 70% удпгпрене греднпсти радпга
(сергиса) ће се грщити у рпку пд 7 дана пд дана истагљаоа фактуре Изгрщипца услуде, пгерене пд стране
Нарушипца према динамици изгрщених радпга (сергиса). Задоа рата ће се исплатити најкасније у рпку пд 7
дана рашунајући пд истека рпка из шлана 4. пгпд удпгпра.
Плаћаое ће се изгрщити на текући рашун Изгрщипца услуда брпј:
________________________________________________________________ кпд
банке:__________________________________________________пбагезнп уписати и брпј рашуна на кпји треба
да се грщи уплата)
Укпликп Нарушилац падне у дпцоу са исплатпм цене у складу са услпгима из пгпд удпгпра,
Изгрщилац услуде је пглащћен да Нарушипцу пбрашуна закпнску затезну камату.
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Фактуре за изгрщеое услуде ће се пгерити тек накпн щтп Изгрщилац услуде дпстаги
изгещтај/дпкументацију/ п изгрщеним услудама, Нарушипцу.

АКП ЈЕ ППНУДА ППДНЕТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
*пппуоага ппнуђач у случају акп наступа са ппдизгпђачем
Члан ____.*
Изгрщилац
је
деп
набагке
кпја
је
предмет
пгпд
удпгпра
и
тп
_________________________________________________________________________,
(нагести деп предмета набагке кпји ће изгрщити ппдизгпђаш)
ппгерип ппдизгпђашу ______________________________________________________
(нагести скраћенп ппслпгнп име ппдизгпђаша из АПР)
ПИБ ________ , матишни брпј __________ , а кпја шини _______% пд укупне греднпсти набагке.
Изгрщилац
је
деп
набагке
кпја
је
предмет
пгпд
удпгпра
и
тп
_________________________________________________________________________,
(нагести деп предмета набагке кпји ће изгрщити ппдизгпђаш)
ппгерип ппдизгпђашу ______________________________________________________
(нагести скраћенп ппслпгнп име ппдизгпђаша из АПР)
ПИБ ________ , матишни брпј __________ , а кпја шини _______% пд укупне греднпсти набагке.
За уреднп изгрщеое набагке пд стране ппдизгпђаша пддпгара Дпбагљаш кап да је сам изгрщип делпге
набагке ппгерене ппдизгпђашима.
Удпгпрна казна
Члан 14.
Акп Изгрщилац услуде не изгеде удпгпрене услуде у удпгпренпм рпку пбагезан је да плати Нарушипцу
на име удпгпрне казне изнпс пд 0,5 % пд греднпсти удпгпрених услуда за сгаки дан закащоеоа, с тим щтп
изнпс удпгпрене казне не мпже прећи 5% пд греднпсти удпгпрених услуда.
Нарушилац је пглащћен да за изнпс пбрашунатих пенала на име закащоеоа у изгрщеоу услуде,
умаои исплату купппрпдајне цене или да за ту сгрху пусти на наплату редистрпгану меницу кпја му је
предата за дпбрп изгрщеое ппсла.
Средстгп пбезбеђеоа
Члан 15.
Изгрщилац услуде ће у тренутку закљушеоа удпгпра кап даранцију за испуоеое удпгпрне пбагезе,
предати Нарушипцу у деппзит бланкп сппстгену редистрпгану пгерену меницу са клаузулпм „без прптеста“ са
менишним писмпм и кппијпм гажећед картпна деппнпганих пптписа пглащћених лица, на изнпс пд 10% пд
греднпсти ппнуде без ПДВ-а, са рпкпм кпји је 30 дана дужи пд дана пкпншаоа реализације удпгпра.
Изгрщилац услуде ће у тренутку закљушеоа удпгпра кап даранцију за дати аганс, предати Нарушипцу у
деппзит бланкп сппстгену редистрпгану пгерену меницу са клаузулпм „без прптеста“ са менишним писмпм и
кппијпм гажећед картпна деппнпганих пптписа пглащћених лица у гисини траженпд аганса (30% пд
греднпсти ппнуде) изражена у динарима са ПДВ-пм.
Нарушилац се пбагезује да пп испуоеоу пбагеза из пгпд удпгпра Изгрщипцу услуде грати
редистрпгану меницу, укпликп је у међугремену не искпристи складу са стагпм 1. и 2. пгпд шлана.
Загрщне пдредбе
Члан 16.
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Огај удпгпр се закљушује на пдређенп греме, на перипд пд 6 месеци и ппшиое да се примеоује пд
01.12.2014. дпдине.

Члан 17.
Удпгпрне стране су садласне да се на сге међуспбне пднпсе, кпји нису дефинисани пгим удпгпрпм,
неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблидаципним пднпсима.
Члан 18.
Сппрна питаоа кпја егентуалнп настану у примени пгпд удпгпра, удпгпрне стране ће ппкущати да
реще сппразумнп, а акп сппразум није мпдућ сппр ће се рещити пред стгарнп надлежним судпм у Нпгпм
Саду.
Члан 19.
Удпгпр је сашиоен у 6 (щест) истпгетних примерака пд кпјих Нарушилац задржага 3 (три) примерака а
Изгрщилац услуде 3 (три) примерка.
Удпгпрне стране садласнп изјагљују да су удпгпр прпшитале, разумеле и да удпгпрне пдредбе у сгему
предстагљају израз оихпге стгарне гпље.
ЗА ИЗВРШИПЦА УСЛУГЕ

ЗА НАРУЧИПЦА

_______________________

______________
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Образац бр. 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПОНУЂАЧА______________________________________________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набаци услуге редовног шестомесечног одржавања и сервисирања локалне мреже
аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине,
Редни број ЈН ОП 9 /14
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012) и члана 11. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова ''Службени гласник РС'', бр. 29/2013 и 104/13 ) у обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене
цене:
1) цена (јединична и укупна ) са и без ПДВ-а;
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у
обрасцу понуде.
Понуђач је у обавези да искаже све тражене податке из Обрасца структуре цене, у противном понуда ће се
одбити.
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Образац 3.
TАБЕЛА ПОНУДЕ
ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊA И СЕРВИСИРАЊA ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
1. Анализатори (потрошни материјал са уградњом)
Redni
broj

1.

2.

3.

4.

Potrošni materijal

Set za održavanje
za analizator za
azotne okside
(NO, NO2, NOx)
42C, Thermo
Electron
Corporation, SAD

Specifikacija seta

1.1 Set za popravku
pumpe
1.2 Set O-prstenova i
filtera
1.3 PTFE filter 47mm

Кom.

Jedinična cena
bez PDV-a
(materijal sa
uslugom
ugradnje)

1
5
13

1.4. Solenoidni ventil

1
1

Set za održavanje
za analizator za
ozon
(O3)
49C,
Thermo
Electron
Corporation, SAD

1.5. O-ring kapilara
(pak/10)
2.1 Set O-prstenova i
filtera
2.2 Set za popravku
pumpe
2.3 PTFE filter 47 mm

Set za održavanje
za analizator za
ugljen monoksid
(CO) CO12M,
Environnement S.A.,
Francuska

3.1 Filter za internu
kalibraciju nule
3.2 Amortizer udara
3.3 Set za održavanje
pumpe
3.4 Stator pumpe

1

1

Set za održavanje
za analizator za

3.5
O-prsten
za
detektor gasa
4.1 Rolna filter papira
RF100

5
1
13

3
1
1

2
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Ukupna cena bez
PDV-a
(materijal sa
uslugom
ugradnje)

PDV

Ukupna cena sa
PDV-om
(materijal sa
uslugom
ugradnje)

suspendovane
čestice PM10
MP101M,
Environnement S.A.,
Francuska

5.

6.

7.

8.

Set za održavanje
za VOC analizator
VOC71M,
Environnement S.A.,
Francuska
Set za održavanje
za analizator za
sumpor
dioksid/vodonik
sulfid (SO2/H2S)
AF22M,
Environnement S.A.,
Francuska

Set za održavanje
za analizator za
azotne okside
(NO, NO2, NOx)
42i, Thermo
Electron
Corporation, SAD

Set za državanje
za analizator za

4.2 Hybrid seal

1

4.3 O-prsten diam.27
cord 2
4.4 O-prsten 35, 2
cod, viton
4.5 Set za održavanje
pumpe
4.6 Baterija 2.4 V
70mA
5.1 Set za održavanje
pumpe
5.2 Amortizer udara
LX-A55
5.3 Set kertridža od
aktivnog uglja
6.1 Soda ash punjenje
10G
6.2 5µm PTFE filter 47
mm
6.3 Filter nultog gasa
SO2
6.4 Filter linije od
aktivnog uglja
6.5
vanadium
pentoxide pyrex glass
7.1.Set O-prstenova i
filtera
7.2.PTFE filter 47 mm

2

7.3 Set za popravku
pumpe
7.4
PMT
Hammamatsu
7.5 Interface Board
42iLS, IHT
7.6 Cooler Assembly 'I
series'
8.1 El. merna ploča za
48i

2
1
1
1
6
1
2
13
2
1
1
5
13
1
1
1
1
1
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ugljen monoksid
(CO) 48i, Thermo
Electron
Corporation, SAD

9.

10.

Set za održavanje
za analizator za
ozon (O3) 49i,
Thermo Electron
Corporation, SAD

Set za održavanje
za analizator za
benzen, toluen,
etilbenzen i
ksilene (BTEX)
AirToxic BTX PID,
Chromatotec,
Francuska

8.2 PTFE filter 47 mm
8.3 Set O-prstenova i
filtera
8.4 Set za popravku
pumpe
8.5 IR izvor
8.6 Pumpa komplet
9.1
Uzorkivači/
referentni solenoidni
ventil
9.2 Ozonator lampa

25
5

9.3
Odstranjivač
ozona
9.4 Set O-prstenova i
filtera
9.5 Pretvarač protoka
9.6 Set za popravku
pumpe
9.7 PTFE filter 47 mm

1

10.1.
PID
lampa
10.6Ev
10.2. PTFE filter 47
mm
10.3. Set za popravku
pumpe
10.4 hard disk sa
instaliranim softverom
PCMK2
10.5
CPU
Board
tested, Incl Memory
supply and H8
10.6 3-way solenoid
valve SS (1/8'')
10.7 Rotor 6 ports
10.8
Pneumatic
actuator 6 port
10.9 Komplet merna
ćelija

1
2
1
1

2

25
2
5
65
1
75
3
1
1
4
1
2
1
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11.

Set za održavanje
za analizatora za
vodonik
sulfid/sumpor
dioksid (H2S/SO2)
450i, Thermo
Electron
Corporation, SAD

11.1. Matična ploča za
450i
11.2.
Pribor
za
popravku pumpe
11.3. PTFE filter 47
mm
11.4. Set O-prstenova
i filtera
11.5 Flush lampa UV

1
2
25
10
1
UKUPNO bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO sa PDV-om

2. Општи потрошни материјал за све анализаторе
Redni
broj

1

Potrošni materijal

Potrošni materijal
za analizatore

Specifikacija seta

1.1
Manifold
stanicu Zrenjanin

Kom.

za

Jedinična cena bez
PDV-a
(materijal sa
uslugom
ugradnje)

Ukupna cena bez
PDV-a (materijal
sa uslugom
ugradnje)

PDV

Ukupna cena sa
PDV-om
(materijal sa
uslugom
ugradnje)

1
UKUPNO bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO, sa PDV-om

3. Анализатори (услуга редовног сервиса и калибрације анализатора)
Redni
broj

Lokacija/adresa

Model/Proizvođač

1.

Zrenjanin
centralna gradska
saobraćajnica:
Bulevar Oslobođenja

1.1. Аnalizator za
azotne okside (NO,
NO2,
NOx)
42C/Thermo Electron
Corporation, SАD

Kom.

Jedinična cena
usluge
bez PDV-a

1
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Ukupna cena
usluge bez PDV-a

PDV

Ukupna cena
usluge sa PDV-om

2.

Subotica
centralna gradska
raskrsnica: ugao
Ulice Maksima
Gorkog i Trga Lazara
Nešića

1.2. Аnalizator za
ozon
(O3)
49C/Thermo Electron
Corporation, SАD
1.3. Аnalizator za
ugljen
monoksid
(CO)CO12M/Environn
ement S.А., Francuska
1.4. Аnalizator za
suspendovane
čestice
PM10
MP101M/Environnem
ent S.А., Francuska
1.5. Аnalizator za
VOC
VOC71M/Environneme
nt S.А., Francuska
1.6. Аnalizator za
sumpor
dioksid
(SO2)АF22M/
Environnement
S.А.,
Francuska
2.1. Аnalizator za
azotne okside (NO,
NO2,
NOx)
42i/
Thermo
Electron
Corporation, SАD
2.2. Аnalizator za
ugljen
monoksid
(CO)
48i/
Thermo
Electron Corporation,
SАD
2.3. Аnalizator za
ozon (O3) 49i/Thermo
Electron Corporation,
SАD
2.4. Аnalizator za
benzen,
toluen,
etilbenzen i ksilene
(BTEX) АirToxic BTX

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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PID/Chromatotec,
Francuska
3.

4.

5.

Sombor
centralna gradska
raskrsnica: ugao
Ulice Venac Petra
Bojovića i Venac
Stepe Stepanovića

Kikinda
ulica Šumica

Novi Sad-Šangaj
ulica VIII – dvorište
MZ Šangaj

3.1 Аnalizator za
ugljen
monoksid
(CO)
48i/
Thermo
Electron Corporation,
SАD
3.2. Аnalizator za
ozon (O3) 49i/Thermo
Electron Corporation,
SАD
3.3. Аnalizator za
benzen,
toluen,
etilbenzen i ksilene
(BTEX) АirToxic BTX
PID/Chromatotec,
Francuska
4.1. Аnalizator za
ozon
(O3)
491i/Thermo Electron
Corporation, SАD
4.2. Аnalizator za
benzen,
toluen,
etilbenzen i ksilene
(BTEX) АirToxic BTX
PID/Chromatotec,
Francuska
5.1. Аnalizator za
vodonik
sulfid/sumpor
dioksid
(H2S/SO2)
450i/
Thermo
Electron Corporation,
SАD
5.2. Аnalizator za
benzen,
toluen,
etilbenzen i ksilene
(BTEX) АirToxic BTX
PID/Chromatotec,

1

1

1

1

1

1

1
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6.

7.

Deliblatska
peščara
SRP „Deliblatska
peščara“: K-2 Korn

Obedska bara
SRP „Obedska bara“
hotel „Obedska
bara“, Obrež

Francuska
6.1. Аnalizator za
ozon
(O3)
491i/Thermo Electron
Corporation, SАD
6.2. Аnalizator za
benzen,
toluen,
etilbenzen i ksilene
(BTEX) АirToxic BTX
PID/Chromatotec,
Francuska
7.1. Аnalizator za
vodonik
sulfid/sumpor
dioksid
(H2S/SO2)
450i/
Thermo
Electron Corporation,
SАD
7.2. Analizator za
ozon (O3) 49i/Thermo
Electron Corporation,
SAD
7.3. Аnalizator za
benzen,
toluen,
etilbenzen i ksilene
(BTEX) АirToxic BTX
PID/Chromatotec,
Francuska

1

1

1

1

1

UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om
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4. Уређаји за несметано струјно напајање у 7 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија
(Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Делиблатска пешчара, СРП Обедска бара)
(надоградња/потрошни материјал са уградњом)
Redni
broj

1.

Nadogradnja/Potrošni
materijal

Set za održavanje
uređaja za nesmetano
strujno napajanje, UPS
Riello

Specifikacija
seta

Set rezervnih
baterija

Кom.

Jedinična cena
bez PDV-a
(materijal sa
uslugom
ugradnje)

Ukupna cena bez
PDV-a (materijal
sa uslugom
ugradnje)

PDV

Ukupna cena
sa PDV-om
(materijal sa
ulugom
ugradnje)

1

UKUPNO bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO sa PDV-om

5. Уређаји за несметано струјно напајање у 7 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија
(Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Дeлиблатска пешчара, СРП Обедска бара)
(услуга редовног одржавања)
Redni
broj
1.

Lokacija/adresa

7 automatskih stanica
(Zrenjanin, Subotica,
Sombor, Kikinda, Novi
Sad-Šangaj, SRP
Deliblatska peščara,
SRP Obedska bara)

Model/
Proizvodjač
UPS Riello
2200VA,
Италија

Kom.

Jedinična cena
usluge bez
PDV-a

Ukupna cena
usluge bez PDV-a

PDV

7

UKUPNO, bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO sa PDV-om
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Ukupna cena
usluge sa
PDV-om

6. Генератор водоника и нултог ваздуха (услуга редовног одржавања)
Redni
broj

Lokacija/adresa

Model/Proizvo
djač

Kom.

1

Zrenjanin-centralna
gradska saobraćajnica, ugao
Bulevara Oslobođenja i Cara
Dušana

Sonimix 6000,
LNI S.A.,
Švajcarska

1

2

Novi Sad-Šangaj
ulica VIII – dvorište MZ
Šangaj

Sonimix 3080,
LNI S.A.,
Švajcarska

1

Jedinična
cena usluge
bez PDV-a

Ukupna cena
usluge bez PDV-a

Ukupna cena
usluge sa
PDV-om

PDV

UKUPNO, bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO sa PDV-om

7. Локалне јединице за прикупљање и обраду података, Data logger-i Hamster, Mizma Igbos d.o.o, RS
(услуга одржавања)
Redni
broj

1

Uređaj

Održavanje data
logger-a u 7
automatskih
stanica
(Zrenjanin,
Subotica, Sombor,
Kikinda, Novi SadŠangaj, SRP
Deliblatska
peščara, SRP
Obedska bara)

Specifikacija uređaja

Hardver:
Datalogger
Hamster, Mizma Igbos
d.o.o., R. Srbija
Softver:
operativni
sistem baziran na Unix
platformi; Web aplikacija
za
konfigurisanje
datalogger-a;
relaciona
baza
podataka
(PostgreSQL);
Mizma
Igbos d.o.o., R. Srbija

Kom.

Jedinična
cena
usluge bez
PDV-a

Ukupna cena
usluge bez PDV-a

Ukupna cena
usluge sa PDVom

PDV

7

UKUPNO, bez PDV-a
PDV
UKUPNO, sa PDV-om
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8. Метеоролошки сензори (потрошни материјал са уградњом)
Redni
broj

1.

Mesto

Sombor
centralna gradska
raskrsnica: ugao
Ulice Venac Petra
Bojovića i Venac
Stepe Stepanovića

Specifikacija seta

Meteorološka glava sa
5 senzora (temperatura
i
relativna
vlažnost
vazduha, smer i brzina
vetra,
senzor
za
atmosferski
pritisak);
Lufft GmbH, model WS500

Коm.

Jedinična cena
bez PDV-a
(materijal sa
uslugom
ugradnje)

Ukupna cena
bez PDV-a
(materijal sa
uslugom
ugradnje)

Ukupna cena sa
PDV-om (materijal
sa uslugom
ugradnje)

PDV

1

UKUPNO, bez PDV-a
PDV
UKUPNO, sa PDV-om

9. Метеоролошки сензори (услуга одржавања)
Redni
broj
1.

2.

Mesto

Zrenjanin
centralna gradska
saobraćajnica:
Bulevar Oslobođenja

Subotica
centralna gradska
raskrsnica: ugao

Model/Proizvođač

Senzor za temperaturu
i
relativnu
vlažnost
vazduha 083-D Met One
Instruments, Inc. SAD
Senzor za smer i brzinu
vetra 50.5 Met One
Instruments, Inc.SAD
Senzor za atmosferski
pritisak 092 Met One
Instruments, Inc.SAD
Senzor za solarnu
radijaciju 095 Met One
Instruments, Inc.SAD
Senzor za temperaturu
i
relativnu
vlažnost
vazduha DMA 575 LSI

Коm.

Jedinična
cena usluge
bez PDV-a

1

1

1

1

1
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Ukupna cena
usluge bez
PDV-a

PDV

Ukupna cena
usluge sa PDV-om

Ulice Maksima
Gorkog i Trga Lazara
Nešića

3.

4.

5.

6.

Sombor
centralna gradska
raskrsnica: ugao
Ulice Venac Petra
Bojovića i Venac
Stepe Stepanovića

Kikinda
ulica Šumica

Novi Sad-Šangaj
Ulica VIII – dvorište
MZ Šangaj

Deliblatska

LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu
vetra WindSonic Option 3
Gill Instruments, Velika
Britanija
Senzor za atmosferski
pritisak DQA223

1

1

Senzor
za
globalno
zračenje DPA 558
Senzor za temperaturu
i
relativnu
vlažnost
vazduha DMA 575 LSI
LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu
vetra WindSonic Option 3
Gill Instruments, Velika
Britanija
Senzor za atmosferski
pritisak DQA223

1

Senzor
za
globalno
zračenje DPA 558
Senzor za temperaturu
i
relativnu
vlažnost
vazduha DMA 575 LSI
LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu
vetra WindSonic Option 3
Gill Instruments, Velika
Britanija
Senzor za temperaturu
i
relativnu
vlažnost
vazduha DMA 575 LSI
LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu
vetra WindSonic Option 3
Gill Instruments, Velika
Britanija
Senzor za temperaturu

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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peščara
SRP „Deliblatska
peščara“: K-2 Korn

7.

Obedska bara
SRP „Obedska bara“
hotel “Obedska
bara”, Obrež

i
relativnu
vlažnost
vazduha DMA 575 LSI
LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu
vetra WindSonic Option 3
Gill Instruments, Velika
Britanija
Senzor za temperaturu
i
relativnu
vlažnost
vazduha DMA 575 LSI
LASTEM, Italija
Senzor za smer i brzinu
vetra WindSonic Option 3
Gill Instruments, Velika
Britanija

1

1

1

UKUPNO, bez PDV-a
PDV
UKUPNO, sa PDV-om

10. Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутомaтских станица (услуга одржавања)
Redni
broj

Usluga

Specifikacija usluge

Dinamika

1.

Tekuće
usluge

Podrška za korisnike programa u
konfigurisanju
i
korišćenju
programa
Redovna – jednom mesečno –
provera
konzistentnosti
baze
podataka,
njena
optimizacija,
kreiranje i provera konzistentnosti
“back-up” baze podataka
Poboljšanja i izmene u programu i
u njegovoj konfiguraciji.

Svakodnevno

Jedinična cena
usluge bez PDV-a
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PDV

Ukupna cena usluge
sa PDV-om

Konsultacije
za
tumačenje
rezultata
merenja,
statusa
instrumenata,
korekciju
i
optimizaciju prenosa podataka i sl.
2.

Ostale
usluge

Uvid u kompletnu konfiguraciju i
dostavljanje uputstva za korišćenje
programa

Jednokratno

UKUPNO, bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO, sa PDV-om

11. Централни калибрациони систем (услуга редовног одржавања)
Redni
broj
1.

Lokacija/adresa

Model/Proizvodjač/usluga

Kom.

Novi Sad, Pokrajinski
sekretarijat za
urbanizam,
graditeljstvo i zaštitu
životne sredine

Kalibrator SONIMIX 6000 C2,
LNI S.A., Švajcarska/usluga
redovnog održavanja

1

Jedinična cena
usluge bez PDV-a

Ukupna cena
usluge bez
PDV-a

PDV

Ukupna cena
usluge sa PDVom

UKUPNO, bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO, sa PDV-om

12. Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)
Redni
broj
1.

Gasne smeše
Gas nosač –vodonik

Specifikacija
smeše
5.0

2.

Gas nosač – azot

5.0

gasne

Kom

Jedinična cena
bez PDV-a

Ukupna cena
bez PDV-a

PDV

3
12
UKUPNO, bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO, sa PDV-om
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Ukupna cena
sa PDV-om

13. Излазак сервисног возила
Red.
broj

Lokacija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zrenjanin
Subotica
Sombor
Kikinda
Novi Sad-Šangaj
Deliblatska peščara
Obedska bara

Rastojanje1

50
106
95
92
8
120
75

Broj
izlaz
aka

km
km
km
km
km
km
km

Jedinična
cena
po
izlasku,
bez
PDV-a

Ukupna cena
bez PDV-a

PDV

14
14
14
14
14
14
14
UKUPNO, bez PDV-a
UKUPNO PDV
UKUPNO, sa PDV-om

UKUPNO, bez PDV-a (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):
UKUPNO, PDV (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):
UKUPNO, sa PDV-om (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):
Датум:

1

М.П.

Потпис понуђача

Растојање Нови Сад-аутоматска станица
Страна 67 of 75

Ukupna cena sa
PDV-om

Пбразац бр. 4
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине, Редни
бриј 9/14
У
складу
са
шланпм
88.
стаг
1.
Закпна,
ппнуђаш
____________________
______________________________________(нагжсти назиг ппнуђача), дпстагља укупан изнпс и структуру
трпщкпга припремаоа ппнуде, какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпщкпге припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщкпга.
Акп је ппступак јагне набагке пбустагљен из разлпда кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да
ппнуђашу надпкнади трпщкпге израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким
спецификацијама нарушипца и трпщкпге прибагљаоа средстга пбезбеђеоа, ппд услпгпм да је ппнуђаш
тражип накнаду тих трпщкпга у сгпјпј ппнуди.
Наппмжна: дпстагљаож пгпд пбрасца нијж пбагжзнп.

Датум:

М.П.
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Пптпис ппнуђаша

Пбразац 5.
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
за јагну набагку услуде редпгнпд једнпдпдищоед пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине. Редни
брпј 5/13
Назиг/Ппслпгнп име:
Седищте:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назиг банке и брпј рашуна:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Оглащћенп лице:

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назиг ппнуђаша)
____________________________________________________________________________даје:
ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђујем да сам ппнуду у ппступку јагне набагке
услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП
Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине, Редни брпј ЈН ОП 9/14,
ппднеп незагиснп, без дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинтереспганим лицима.
Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача, Изјага мпра бити пптписана пд стране пглащћенпд лица сгакпд
ппнуђаша из друпе ппнуђаша и пгерена пешатпм. Изјагу фптпкппирати у пптребнпм брпју примерака.
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Пбразац бр. 6

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ПП ЧЛ. 79. СТАВ 9. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
За јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине,
Редни брпј 9/14

Назиг/Ппслпгнп име:
Седищте:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назиг банке и брпј рашуна:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Оглащћенп лице:

На пснпгу шлана 79. стаг 9. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/12) ппд пунпм
кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу дајем

ИЗЈАВУ
да се у ______________________________________ у кпјпј имам седищте не издају никакги дпкази из шлана
75. стаг 1 и шл. 76. стаг 2. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/12), те исту пгерену
пред надлежним прданпм _____________________________, прилажем уз ппнуду за јагну набагку услуде
щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине
за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине.
Уппзнат сам са пбагезпм Нарушипца да прпгери да ли су испуоени услпги за дагаое пге изјаге.
Местп и датум: _________________
M.П.

Ппнуђаш:
_______________________
(Пптпис пглащћенпд лица)
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Пбразац бр. 7
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине,
Редни брпј ЈН ОП 9/14
Редни бр.

Референтни
наручилац
(назиг, кпнтакт
пспба и кпнтакт
телефпн)

Гпдина и перипд
андажпганпсти

Вреднпст ппсла у
динарима
(без ПДВ)

УКУПНП:

НАПОМЕНА:
- У слушају гище референци пбразац треба фптпкппирати.
-

Сгака референца мпра бити дпкументпгана пптгрдпм нарушипца (придинал) на пбразцу пптгрде (7/А)
кпји је дат у Кпнкурснпј дпкументацији.

Местп и датум:

М.П.

Ппнуђаш

________________

_____________________________
(Пптпис пглащћенпд лица)
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Пбразац бр. 7/А
Назиг наручипца/купца
Седиште, улица и брпј
Телефпн
Матични брпј
ПИБ
Местп и датум издагаоа пптгрде
На пснпгу шлана 77. стаг 2.ташка 2. алинеја 2) Закпна п јагним набагкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) нарушилац/купац
издаје
ППТВРДУ
да је изгпђач/дпбагљач
______________________________________________________________________
Назиг и седиште изгпђача/дпбагљача
према захтегима нарушипца/купца изгрщип услуду* редпгнпд једнпдпдищоед пдржагаоа и сгепбухгатнпд аутпматскпд
мпнитпринда кгалитета амбијенталнпд газдуха.
_______________________________________________________________
Укупна греднпст изгршене услуде у динарима без пдг-а
Детаљна
спецификација
изгршене
услуде___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Перипд гршеоа услуде са датумпм ппчетка и загршетка
Укпликп се ради п заједнишкпј ппнуди**, неппхпднп је дпстагити тражене инфпрмације п ппнуђашима из заједишке
ппнуде дате у табели:
Назиг ппјединачних учесника заједничке ппнуде

Детаљна спецификација изгршене услуде за сгакпд
ппјединачнпд члана

*услуда сж пднпси искључигп на сжргисираож и пдржагаож сгжпбухгатнпд систжма аутпматскпд мпнитпринда
кгалитжта амбијжнталнпд газдуха кпји ппдразумжга минималнп јждну аутпматску станицу са минималнп дга
анализатпра, мжтжпрплпшким сжнзприма (тжмпжратура газдуха, прагац и брзина гжтра) и спфтгжрским пакжтпм за
пржнпс и пбраду ппдатака за пжрипд пд пржтхпднпх пжт дпдина (2013, 2012, 2011, 2010. и 2009).
**зајждничка ппнуда јж ппнуда кпју ппднпси друпа ппнуђача
Пптгрда се издаје на захтег изгпђача/дпбагљача ___________________________________________________________
ради ушещћа у ппступку дпделе удпгпра п јагнпј набагци услуда щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа
лпкалне мреже аутпматскпд мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП
Впјгпдине, у птгпренпм ппступку, за пптребе Ппкрајинскпд секретаријата за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне
средине Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16, (ред. бр. ЈН ОП 9/14), и у друде сгрхе се не мпже кпристити. Да су
ппдаци ташни сгпјим пптписпм пптгрђује:
М.П.

Закпнски заступник
___________________

Наппмена:
Образац пптгрде кппирати и дпстагити за сге нарушипце/купце нагедене у пбрасцу РЛ, за сге изгрщене услуде у
претхпдних пет дпдина. Нарушилац задржага прагп да изгрщи прпгеру сгаке прилпжене пптгрде, кап и да тражи пд
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Пбразац бр. 8
ТЕХНИЧКА ППРЕМЉЕНПСТ
за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине, редни
брпј 9/14

Листа техничке ппремљенпсти:
Прегпзна и дпстагна средстга (гпзила) и др. ппрема у функцији услуде кпја је предмет јагне
набагке
Ред. бр.
Врста и тип ппреме

НАПОМЕНА: У слушају геће технишке ппремљенпсти пбразац треба фптпкппирати.
-Уз пбразац изјаге пбагезнп прилпжити кппије гажећих сапбраћајних дпзгпла.

Местп и датум:
_____________

Ппнуђаш:
(М.П.)
_______________________
(пптпис пглащћенпд лица)
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Пбразац бр. 9.
КАДРПВСКА ППРЕМЉЕНПСТ
за јагну набагку услуде щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП Впјгпдине, Редни
брпј ЈН ОП 9/2014
Ред.
бр.

Име и
презиме

Занимаое/
згаое и стручна
спрема

Функција у
Фирми

Брпј дпдина
раднпд искустга

НАПОМЕНА:
-У слушају геће кадрпгске ппремљенпсти пбразац треба фптпкппирати,
-Уз пбразац пбагезнп прилпжити сертификате (прегедене на српски језик пд стране сталнпд судскпд
тумаша) за пбушена (сертификпгана) лица заппслена кпд ппнуђаша (пре пбјагљигаоа ппзига) на
непдређенп греме за грщеое услуде кпја је предмет јагне набагке и фпткппију пддпгарајућед пбразца
фпнда ПИО из кпјед се гиди да су пре пбјагљигаоа ппзига заснпгали радни пднпс на непдређенп греме.

Ппнуђаш:
Местп и датум:
_______________

М.П.
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_______________________
(Пптпис пглащћенпд лица)

Пбразац бр. 10
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА
Назиг/Ппслпгнп име:
Седищте:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назиг банке и брпј рашуна:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Оглащћенп лице:

У гези шлана 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу
ИЗЈАВУ
да сам при састагљаоу Ппнуде делпгпдни брпј: _______________ за јагну набагку услуде
щестпмесешнпд редпгнпд пдржагаоа и сергисираоа лпкалне мреже аутпматскпд
мпнитпринда АП Впјгпдине за кпнтрплу кгалитета амбијенталнпд газдуха на теритприји АП
Впјгпдине, Редни брпј ЈН ОП 9/14, ппщтпгап пбагезе кпје прпизилазе из гажећих прпписа
п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да сам
ималац прага интелектуалне сгпјине.

Датум
________________

Ппнуђаш
М.П.

__________________

Наппмжна: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјага мпра бити пптписана пд стране
пглащћенпд лица сгакпд ппнуђаша из друпе ппнуђаша и пгерена пешатпм. Изјагу фптпкппирати у
пптребнпм брпју примерака.
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