Шифра: П02.1-01-01-00-13
ЗAXTEB ЗA ПОНУДУ

~

TранCнaCpтa

Bepзиja_04peв00

_

Важи од: 01.07.2021.

ј

3аводни број: 4094/1-2022
Датум: 28.04.2022,
ПРЕДМЕт И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 25-22 ИСПИТИВАЕ6Е, СЕРВИС И ПOПPABKA
ИЗОЛАЦИОНИХ AПAPATA И БOЦA ЗA BAЗДYX
П 6 H V Л G - бп

Назив понуЕјача:

an

гппиил

~

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

микро

мало

средње

велико

физичко лице

.

,

...

1

ј предузетник

г.

- ... -.

-

Испитивање на притисак боца за компримовани
ваздух 6,8 лит -DRAGER. Боце су од
композитних материјала.
Сериске ознаке боца:
703-1-00031750

•.-

ком

.іЖІІ

3

сТ Ї.ј

СКПГ
Лединци,

Дунавска 14

703-1-00031820
BRFH 6590
2

Испитивање изолационих апарата DRAGER
(атестирање) ca заменом резервних делова no

ком

4

потреби
Опис и спецификација предмета, услови извршења
Испитивање: боца на притисак (преглед, испитивање, атестирање) и изолационих апарата (ca
заменом резервних делова изолационих апарата у спучају потребе) DRAGER , извршити у
складу ca законским и техничким прописима и препорукама произвог7ача.

Напомена: Након сваког прегледа, испитивања, (атестирања) издати за ставке 1 и 2
одговорајући извештај.

додатни услови:
1. Неопходо је да понуЕјач уз понуду достави овлашfгење Drager да су овлашнени
сервисери за Републику Србију.
оказ: Овлашfгење Drager да су овлашfгени сервисери за Републику Србију.
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Важи oд_01.07.2021.

ЗAXTEB ЗA ПОНУДУ

Понуду дајемо под следеним условима:
Р.
б

1

2

HAЗИB
Испитивање на притиоак боца
за компримовани ваздух 6,8
лит -DRAGER. Боце оу од
композитних материјала.
Сериске ознаке боца:
703-1-00031750
703-1-00031820
BRFH 6590
Иопитивање изолационих
апарата DRAGER
(атестирање) са заменом
езе вних делова no пот еби

Јед.
ме е

°

Ком

3

Ком

4

Јед. цена
без ПДB-а

Укупна цена
без ПДB-а

ПДB
%

Укупна цена
са ПДВ-ом

УКУПНО РСД без урачунатог ПДB-а

PC

Укупан ПДB (изражен у РСД)

PC

YKYПHO PCД са урачунатим ПДB-ом

PC

Наручилац he набавку извршити (заокружити):
1.Самостално

2. Група понуЕјача

3. Ca подизвођачем: проценат извршења

%

Начин и ислови планања: У року oд
календарских дана oд дана пријема ваљано
сачињеног рачуна, a no обоотрано потписаном Записнику 0 извршеним уолугама.
(минимално 90 календарских дана, a максимално у складу са еажеfiим Законом о
роиоеима измирења ноечаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана лријема
ваљано сачињеног рачуна, након сване појединачне услуге, a no обострано
потписаном Записнику 0 извршеним услугама)
Напомена : Авансно плаЋање не прихватамо!
Да ли плаЋање иде непосредно подизвоЕјачу: Да He (заокружити)
Износ коlи се исплаЋује подизвоЕlачу:

Рок за извршење ycnyra: У року oд

календарских дана oд дана закључења Наруцбенице.

(Услое: Рок за извршење услуга не може бити дужи од 35 календарских дана од дана
закључења Наруцбенице)
Место извоfјења услуге: СКПГ Лединци, Дунавска 14

Потпис овлашненог лица понуТјача
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-ИЗJABA O ИСПУЕНОСТИ
KPИTEPИJYMA ЗA [ ]ифра: П02.1 01-01 00 17
Е6
KBAЛИTATИBHИ ИЗБОР ПPИBPEДHOГ
Верзија: 02рев00
CYБJEKTA ЗA HAEABKE HA KOJE CE ЗAKOH 0
JABHИM HABABKAMA HE ПРИМЕњУЈЕ
~Важи од: 01.07.2021.

ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР

ПPИBPEДHOГCYБJEKTA
Подаци о поступку набавке

Наручилац

ТРАНСНАФТА AД ПAHЧEBO
ИСПИТИВАнbЕ, CEPBИC И ПOПPABKA ИЗOЛAЦИOHИX
AПAPATA И БOЦA ЗA BAЗ YX
HHП 25-22

Пpeдмeт набавке

Ознака и 6 о' HHП
Објављено на
интернет страници
Наручиоца
Подаци о п ив едном субјекту
Назив
Порески

идентификациони
6 о/ матични 6 о'
Ад еса
Поштански 6 о
Г ад
жава
Теле он
Елект онска пошта
Инте нет ст аница
да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно
лице или п ед зетник
Подаци о
за сту п н и ц и ма
привредногсубјекта
(директор или други
заст пник
06лик учествовања
(заокружити)
Учествује ли
привредни субјект у
поступку на6авке
заједно са другим
ПрИвреДНИм
су 6ј ектима
ПодизвоТјач захтева
непосредно nnaFiaњe

28.04.2022. године

/

/ПИБ/

/МБ/

(уписати)

(име и презиме директора или другог заступника)
1.Самостално 2. Група понуТјача
З.Са подизво ачем: проценат извршења

%

Други прив.субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИб, зак.заступник/

ДрУги прив.субјект:
/назие, седиште, адресв, матични број/ПИб, зак.заступник/

писати дА или HE
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношfгу, да:
1) He постоје оонови за искључење привредног су6јекта из поступка набавке из члана 111.
3JH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуfјач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:

Проверите да ли радите са важеfiом верзијом, линк
3ахтев уз понуду за HHП 25 - 22
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ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA Шифра: П02.1-01-01-00-17
KBAЛИTATИBHИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
уерзија: 02рев00
СУБЈЕКТА ЗA HAБABKE HA KOJE CE ЗАКОН О
ЈАВНИМ HAБABKAMA HE ПРИМЕњУЈЕ
Важи од: 01.07.2021.

2) Привредни субјект — даље Понуfјач, испуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, и тo:
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 одговарајуни
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреТјено овлашflење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одреЕјене 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. Опис захтева (попуњава Наручилац):
/
2, доказ (попуњава Наручилац):
/
3. Одговор (попуњава ПонуТјач): I
4. Детаљи - број и датум издавања овлашflења, дозволе или чланства и др. (попуњава
ПонуЕјач):
/
(Напомена: Уколико понуТјач 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 стрични капацитет - списак испоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
- Опис захтева (попуњава Наручилац): Неопходо ie да пониТгач из пониди достави
овлашfiење Draaer да cv овлашfiени сеовисепи за Репиблики СДбИ1V
оказ (попуњава Наручилац): Овлашнење Drager да cy овлашнени сервисери за
Репиблики Србигч
Одговор (попуњава ПонуТјач): ДA / HE (заокружити),
етаљи - референце/друго тражено :
2.3 Финансијско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
/
- Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
/
- Одговор (попуњава ПонуЕјач): /
- Детаљи - извештај, иэвод или друго:
/
/

Назив понуflача
Овлашfiено лице понуђача
Својеручни потпис овлашненог лица

Проверите да ли радите са важеном верзијом, линк
Захтев уз понуду за HHП 25-22
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