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Заводни број: 2599/1-2022
Датум: 16.03.2022.

ПРЕДМЕТ И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 14-22 ИЗPAДA HATПИCA И тАБЛИ YПO30PEFbA
П O H Y Д A - бр.

од

. године

Назив понуТјача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИб:
Матични број:
Текуflи рачун:
Пословна банка
Врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

технички опис (техничка спецификација добара):

Опис и спецификација предмета, услови извршења:
:- Налепнице (наведених димензија у табели) треба да буду израЕјене-одштампане на
рефлектујуним фолијама микропризматске конструкције I класе у складу са српским
стандардом SRPS EN 12899-1 или европски EN-12899-1. Ha тим налепницама треба да стоји
„лого + TPAHCHAФTA Панчево". Фолије морају имaти трајна обележја у складу са
стандардом (класа кавлитета, име произвоТјача, шаржу и гapтaнтни рок). Користити боју за
фолије која је компатибилна са фолијом no препоруци произвоТјача. Фолије не смеју бити
старије од 6 месеци рачунајуТги од момента производње.

➢

Испоручилац треба предходно да очисти и одмасти nocrojefie табле и да према захтеву
наручиоца залепи нове фолије.

-— --- ----__ _. --- - - ------ ---—
Проверите да ли радите са важеflом верзијом, линк
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:- Понудом треба да буду обухваЕгени: путни трошкови, чишТгење постојеfiих табли и
постављање нових налепница према захтеву наручиоца као и сви остали зависни трошкови.
:- налепнице треба да буду израТјене у складу са књигом графичких стандарда наручиоца.
Текст на српском језику.
~ Гарантни рок треба да 6VAe мин. 7 година од датума пријвма добара и монтаже на
локацији

НАПОМЕНА: Наручилац посла мора дати сагласност пре израде налепница.

Додатни услови:

1. Уз понуду за фолију доставити одговарајупи важеfги сертификат SRPS EN 12899-1 unu EN12899-1 издат од стране акредитоване лабораторије. У колико је на страном језику доставити
и превод на српски језик оверен од стране овлашfiеног преводиоца.
оказ: Уз понуду доставити важеfги сертификат SRPS EN 12899-1 или EN-12899-1 (уколико
је на страном језику доставити и превод i-ia српски језик оверен од стране овлашЕгеног
преводиоца)

2.

Уз понуду доставити важеfги стандард квалитета ИСО 9001, важени стандард ЗЗЖ ИСО
14001 и важеЕги стандард OXCAC 45001

оказ: Уз понуду доставити копију важеЕгег наведеног ИСО 9001 стандарда, копију важеfгег
наведеног ИСО 14001 стандарда и копију eaжeFier наведеног OXCAC 45001

стандарда

Проверите да ли радите ca важеном верзијом, линк
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ТрвЭНСН8 Та

ПOДAЦИ O ВРСТИ, САДРЖИНИ, нАЧИНУ ПОДНОШЕЕbА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЋЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИCПYF6EhbA OБABEЗA ПОНУЋАЧА

Одабрани понуђач је обавезан да уз закљичени нариибеницу достави
1. Меници за добро извршење поола
Меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом on 10% (десет
процената) од укупне вредности наPY46енице без обрачунатог ПДB-а, са роком важења који је
најмање 30 (тридесет) дана дужи од рокф важења наpY46енице, a почиње да тече од дана
закључења Наруџбенице.

.2
Меницу за отклањање недостатака гарантном року, са назначеним номиналним износом

од 10% (десет процената) од укупне вред ооти Наруџбенице без обрачунатог ПДВ-а, са роком
важења менице који је најмање 30 (тридесе ) дана дужи од дана истека гарантног рока.
Наручилац fie уновчити меницу за стклањање недостатака у гарантном року, без посебног
обавештавања Извођача, у случају да Изво ач не изврши обавезу отклањања квара који би могао
да умањи моryбност коришТгења предмета іаруџбенице у гарантном року или уколико Извођач не
достави нову меницу у случају промене рокфва за извршење ове уговорне обавезе.

потпиоивањем нариибенице.

Напомена: Менице морају бити p истроване у складу са важеним Законом 0 платном
промету и важеТге Одлуке 0 ближим уол

има, садржини и начину вођења регистра меница и

овлашfiења), оверене печатом и потписан

on стране лица овлашненог за заступање. Уэ менице

морају бити доотављена уредно попуњена

оверена менична oenawFieњa — пиома (у прилоry), као

и копију картона депонованих потписа, који

издат oд стране пословне банке коју понуТјач наводи у

меничном овлашfiењу - писму. Уколико ti ~ицу и менично овлашЕгење не потписује законски
заступник, неопходно је доставити овл~

ње законског заступника за другога потписника

менице и меничног овлашfiења. Потпис о

iTieнor лица на меницама и меничним овлашfiењима

мора бити идентичан са потписом у картон депонованих потписа.
У случају промене лица

за эаступање, менично овлашЕгење остаје на онази.

По завршеном послу Наручилац fle предметне менице вратити, на пиоани захтев Понуђача.

Проверите да ли радите са важеfiом верзијом, ли к

J
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Понуду дајемо под Следећим условима:
HAЗИB

Ј.М.

Ко

1.

Налепнице 100 х 34 цм

ком.

6

2.

Налепнице 88 х 34 цм

ком.

1

бр

Јед. цена
без ПДB-а

Укупна цена
без ПДB-а

(

ПДВ
%)

Укупна цена
са ПДB-ом

УКУПНО без ПДB-а:

PCД

ПДB (_ %):

PCД

УКУПНО са ПДB-ом:

PCД

Наручилац fle набавку извршити (заокру Iити):
1.Самостално

2. Група понуђача

3. a подизвођачем: проценат извршења

%

Начин и ислови планања: У року од
календарских дана, од дана пријема исправног рачуна
након извршене комплетне испоруке и мон аже и уз обострано потписан записник о квалитативном
и квантитативном пријему добара и услуга.
(минимално 10, a максимално у складу a важеfгим Законом о роковима измирења новчаних
обаееза у комерцијалним трансак ијама од дана пријема исправног рачуна, након
извршене иомплетне испоруке и монтаже уз обострано потписан записник о
квалитативном и кеантитативном пријему добара и услуга.)
Напомена : Авансно плаfiање He прихватамо!
Да ли плаЕгање иде непосредно подизвођачи: Да He (заокружити)
ИзноС коги Се иcnnaFiyle подизвоflачу:

Рок испоруке и монтаже добара:
о календарских дана закључења Наруцбенице.
(Услов: максимално 40 календарских дана од дана закључења Наруцбенице)
Гарантни p0k:
од датума пријема добара и монтаже на наведеној локацији.
(Услов: минимално 7 година од датума пријема добара и монтаже i-ia локацији)
Места испоруке и монтаже: Терминал Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 8

ПотпиС овлашненог лица понуђача

Проверите да ли радите Ca важеfiом верзијом, линк
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(OБPAЗAЦ 1)

OБPAЗAЦ ИЗJABE O ФИHAHCИJCKOM 06E36EЋEFbY

ИЗJABA
ПОНУЋАЧА 0 ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЋЕЕ6У

Обавезујем се да fly одмах no потписивању додељене наруцбенице - за набавку HHП 14-22 набавка
добара: ИЗРАДА HATПИCA И TAБЛИ YПO30PEFbA, положити средства финансијског обезбеТјења
предвиТјена Захтевом за понуду и наруцбеницом.
Обавезујем се да fly истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског обезбеЕјења,
Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашfiених лица понуЕјача, као и
овлашбење за Наручиоца, да уговорена средства финансијског обезбеЕјења може попунити у складу
са закљученом наруџбеницом 0 набавци.

У

, дана

.гoд.

Давалац изјаве - овлашнено лице

Име и презиме - читко написано

Својеручни потпис

Проверите да ли радите са важеfiом верзијом, линк
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ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA Шифра: П02.1-01-01-00-17
KBAЛИTATИBHИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
Bepзиja: 02рев00
СУБЈЕКТА ЗA HABABKE HA KOJE CE ЗAKOH 0
ЈАВНИМ HAБABKAMA HE ПРИМЕњУЈЕ
Важи од: 01 .07.2021.

ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПPИBPEДHOГ СУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке

Наручилац

ТРАНСНАФТА AД ПAHЧEBO

Предмет набавке
Ознака и б о' HHП
О6јављено на
интернет отраници
На чиоца
Подаци о п ив едном
Назив
Порески
идентификациони
6 о' ! матични 6 о'
Ад еоа
Поштански 6 о'
Га
жава
Теле он
Елект онска пошта
Инте нет от ани а
да ли је привредни
субјекат микро, мало
или оредње правно
лице или п ед зетник
Подаци о
заступницима
привредног субјекта
(директор или други
заот пник
Облик учествовања
заок жити
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим

ИЗPAДA HATПИCA И ТАБЛИ УПОЗОРЕЕ6А
HHП 14-22
16.03.2022. године
субјекту

lПИБ/

/
1МБ/

(уписати)

(име и презиме директора или другог заступника)
1.Самостално 2. Група понуђача
3. Ca подизво ачем: п оценат изв шења
Други прив.субјект:
Други прив.субјект:

/назив, седиште, вдреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/
/мазив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, эак.заСтупнИк!

ПрИвреДНИм

с 6'ектима
ПодизвоТјач захтева
непосредно плаfiање

%

пиоати дА или HE

Изјављујем, non пуном материјалном и кривичном одговорношТгу, да:
1) He поотоје оонови за искључење привредног оубјекта из поступка набавке из члана 111.
3ЈН:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуТјач заокружи ДА, потребно је и дати опис оонова за искључење)
Разлози за искључење:

Проверите да ли радите оа важеТгом верзијом, линк
3ахтев уз понуду за HHП 14-22
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2) Привредни субјект - даље Понуfјач, испуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, и то:
2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је уписан у регистар
привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуfiи
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреТјено овлашТгење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одређене организације, да би
могао да обавља предметну делатнОст, која је предмет набавке или је члан одреТјене
организације да би могао да обавља предметну делатност, у складу са чланом 115. ЗЈН:
1.
2.
3.
4.

Опис захтева (попуњава Наручилац):
/
Доказ (попуњава Наручилац):
/
Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детаљи - број и датум издавања овлашfiења, дозволе или чланства и др. (попуњава
Понуfјач):
/
(Напомена: Уколико понуfјач поседује овлашfiење, дОзволу или чланство из члана 115.
став 2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке).
2.2 Технички и стручни капацитет - списак испоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попчњава Наручилац): Уз понуду за фолију доставити одговара)уби
важени сертификат SRPS EN 12899-1 или EN-12899-1 издат од стране акредитоване
лабораторије. У колико је на страном језику доставити и превод на српски језик

-

-

оверен од стране овлашТгеног преводиоца
Доказ (попуњава Наручилац): Уз понуду доставити важеfiи сертификат SRPS EN
12899-1 или EN-12899-1 (уколико је на страном )езику доставити и превод на српски
језик оверен од стране овлашfгеног преводиоца)
Одговор (попињава ПониТгач): ДA / HE (заокружити),
Опис захтева (попуњава Наручилац): Уз понуду за фолију доставити важеЕги
стандард квалитета ИCO 9001, важеЕги стандард ЗЗЖ ИCO 14001 и важеfiи стандард
ОХСАС 45001
Доказ (попчњава Надучилац): Уз понуду доставити копију важеТгег наведеног ИСО
9001 стандарда, копију важеfiег наведеног ИCO 14001 стандарда и копију важеТгег
наведеног OXCAC 45001 стандарда
Одговор (попуњава ПонуТгач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - референце/друго тражено:

2.3 Финанси)ско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
/
Опис захтева (попуњава Наручилац):
/
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава ПонуТјач): /
- Детаљи - извештај, извод или друго :
/

Назив понуf)ача
Овлашfiено лице понуЕ)ача
Својеручни потпис овлашfiеног лица
Проверите да ли радите са важеfiом верзијом, линк
Захтев уз понуду за HHП 14-22
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