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ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: ННП 31-22 ОБЕЛЕЖАВАњЕ ПАРКИНГ MECTA HA ПАРКИНГУ
HA ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД
П 0 H Y Д A - бр.

од

, године

Назив понуfјача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:

Телефон / Телефакс:
ПИб:
Матични број:
ТекуЕги рачун:
Пословна банка
Врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

`
H
Технички опис (техничка спецификација услуга):
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Набавка обележавања паркинг места на паркингу на Треминалу Нови Сад
•

~
•• •

1

в •

l

Э
•

~

. • .

• •

~ •

Премеравање и обележавање паркинг места за
путничка возила

2.
Oбeлeжaвaњe peзepвaциje иcцpтaвaњeм cлoвa -R___

КОм

32

Tepминaл
Нови Сад

кoм

2

тepминaл
Нови Caд

Потребно је обележити паркинг места за 30-32 путничка возила, стандардних ј
(унутрашњих) димензија 2.5х5т, са "Т" завршетком на свакој појединачној
линији дужине 30ст. Ширина линије је 10cm. Два паркинг места потребно је
Обележити слОвОм -R- ка0 знак резервације. ВОзила се паркирају управно.
Материјал за обележавање коловОза - хладна пластика, смеша стаклених
перли и противклизни материјал. Линије мОрају бити дебљине 3mm.
ТакоТје обавезно је достављање одговарајуЕгег атеста од стране
акредитоване лабораторије за испитивање у складу са SRPS EN 1436,
материјал за Обележавање пута - перформанса Ознаке за учеснике у
cao6paTiajy (прилози A, 6 и Д). Атесте приложити пре извоТјења радова.
3ахтев за понуду за ННП- 31-22 / 2022. ( навести број и годину у којој се покрене ННП)
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Обележавање хОризОнталне сигнализације је на паркингу фирме Транснафта
AД кОја се налази у улици Пут ШајкашкОг Одреда бр.8 у НовОм Саду (стари пут

за Kah)
Инвеститор на себе преузима припрему подлоге. Извођач је у обавези да
пре самог извођења радова прегледа подлогу и са инвеститором потпише
записник о чистоЕги и квалитету подлоге.
Јединичне цене које понуђач да у понуди у оквиру обрасца структуре цене за услуге су
иксне1 a количине су оријентационе и служе само у сврху оцењивања понуда. Стварне
кол_ичине услуга реализоваfiе ce no потреби, a до износа понуде изабраног Понуђача, уз
мoгyTiнocт npepacnoдeлe oбимa ycлyгa y oквиpy noнyFjeнe - yгoвopeнe вредности.

ПОДАЦИ O ВРСТИ, САДРЖИНИ, HAЧИHY ПОДНОШЕI-6А, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЋЕЕ6А ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУњЕњА OБABEЗA ПОНУЋАЧА

Одабрани понуђач је обавезан да уз закључену наруцбеницу достави:

~
,

1. мeн_ицy за добро извршење посла
меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 10% (десет
процената) од укупне вредности наруцбенице без обрачунатог ПДB-а, са роком важења који је
најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока важења наруџбенице, a почиње да тече од дана
закључења наруџбенице.
2. меницу за отклањање грешака у гарантном року

меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са назначеним номиналним
износом од 10% (десет процената) од укупне вредности наруибенице без обрачунатог ПДВ-а, са
роком важења менице који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.
наручилац fie уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року, без
посебног обавештавања Извођача, у случају да Извођач не изврши обавеэу отклањања квара
који би могао да умањи могуТгност коришfгења предмета наруцбенице у гарантном року или
уколико Извођач не достави нову меницу у случају промене рокова за извршење ове уговорне
обавезе.
Бланко соло менице понуђач предаје тРАНСНАФТА АД ПAHЧEBO истовремено са
потписивањем наруцбенице.

напомена: Менице морају бити регистроване у складу ca важеfгим Законом о платном
промету и важеfге Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
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овлашЕгења), оверене печатом и пОтписане од стране лица ОвлашненОг за заступање. Уз менице
морају бити достављена уредно попуњена и оверена менична овлашнења — писма (у прилОгу),
као и копију картона депонованих потписа, кОји је издат од стране пОсловне банке коју понуЕјач
наводи у меничном Овлашћењу — писму. Уколико меницу и менично овлашfiење не потписује
законски заступник, неопходно је доставити овлашfiење законског заступника за другога
потписника менице и меничног овлашћења. ПОтпис ОвлашТгенОг лица на меницама и
меничним Овлашћењима мора бити идентичан ca пОтписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашfгеног за заступање, менично овлашЕгење остаје на снази.
По завршеном пОслу Наручилац he предметне менице вратити, на писани захтев
Понуfјача.
Бланко соло меницу, са дрVгом траженом докVментацијом, понуђач предаје TPAHCHAФTA
AД ПAHЧEBO истовремено са потписивањем наруцбенице.
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Понуду дајемо под следеЕгим условима:
F

HAЗИB

J.M.

Kon.

Премеравање и
обележавање паркинг
места за путничка
возила

Koм

32

2

Обележавање
резервације словом -R-

Koм

2

11

УКУПНО без ПДВ-а:

12

ПДB

513

YKYПHO са ПДВ-ом:

бр'
1

Јед. цена
без ПДВa

Укупна
цена без
ПДB-а

Укупна
цена са
ПДB-ом

ПДB

Наручилац Fie набавку извршити (заокружити):
1.Самостално
2. Група понуђача
3.Са подизвођачем
Начин и услови плаЕгања :
( плаfiање минимум 15 дана од дана издавања / пријема исправне Е фактуре, a

максимално у складу са важеfтим законом )
Напомена : Авансно плаЕгање не прихватамо!
Да ли планање иде непосредно подизвођачу: Да
Износ који се иcnnaFiyje подизвођачу:
Рок извршења услуге:

He

(заокружити)

'ј

од дана позива за извршење услуге.

(Услов: максимално 15 дана од дана увоЕјења у посао којије максимално 15 дана од дана
потписивања Наруџбенице)
,ј.
Гарантни рок :
извршењу услуге.

і.

од дана извршења услуге, констатованог записником о

(Услов: 24 месеца од дана извршења услуге, констатованог записником о извршењу
услуге)

ица понуђача
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Прилози:

MOДEЛ CПOPAЗYMA 0 ПРИМЕНИ ПPOПИCAHИX MEPA ЗA БEЗБEДHOCT И

ЗДРАВlbE ЗАПОСЛЕНИХ
Уговорне стране:
TPAHCHAФTA AД Панчево, са седиштем у Панчеву, ул. 3мај Јове Јовановина 1, матични број:
20084731, ПИБ: 104061151, које заступа вршилац дужности директора проф. др Богдан
Кузмановиfг (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ),

ул.
_ са седиштем у
директор (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ),

бр.
~

кога заступа

заклјучили су:

СПОРАЗУМ
~
O ПPИMEHИ ПPOПИCAHИX MEPA ЗA БEЗБEДHOCT И ЗДРАВf6Е ЗAПOCЛEHИX

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
-да су закључиле Наруцбеницу која је код Наручиоца заведен под бр.
од
a код Извршиоца бр.
од
и да је предмет Уговора:
ОБЕЛЕЖАВАf-6Е ПАРКИНГ MECTA HA ПАРКИНГУ HA ТЕРМИНАЛУ НОВИ САД, ННП 31-22;

Члан 2.
Сходно члану 19. и члану 69. став 1. тачка 20., Закона 0 безбедности и здрављу на раду
(„Сл. Глаоник PC" бр. 101/2005, 91/2015 и 113/17), овим Спораэумом 0 примени пропиоаних мера
за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту Споразум), прецизирају се обавезе и мере за
координирање активности Наручиоца и Извршиоца, a y вези са применом мера 6еэ6едности и
здравља на раду, отклањању ризика од повреУ)ивања односно оштеЕгења здравља запослених,
као и за обавештавање запослених 0 ризицима на раду, у циљу очувања техничко-технолошке,
сиryрносне и противпожарне безбедности у току иэвршења послова код Наручиоца услуга.
Члан 3.
У извршењу обавеза no овом Споразуму, Извршилац је дужан да за своје запослене
обезбеди и води рачуна:
1. да на пословима које обавља код Наручиоца могу радити само запослени који су код
Извршилаца обучени теоретски и практично за безбедан и сигуран рад у области
безбедности и здравља на раду (БИЗР) и заштите oд пожара (ЗОП) и да су здравотвено
способни за рад код Наручиоца 0 чему Извршилац мора Наручиоцу доставити писмену
ИЗJABY за све запослене пре почетка извоfјења услуга,
2. Поред писане Изјаве из предходног отава, Извршилац пре почетка услуга за све своје
запослене који раде кoд Наручиоца мора доотавити кonиje: овереног образаца бр. 6
(Евиденција 0 запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад), образац MA
(потврда 0 поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање) unu
одговарајуни уговор ако је осиryран no другом основу и лекарска уверења за раднике
који раде на радним местима са повеЕганим ризиком.
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3. да пре почетка услуга достави списак људи, возила и опреме коју Fie користити током
услуга код Наручиоца.
4. да запослени имају одговарајуЕге практично и стручно образовање и знање из области
услуга који су предмет наруџбенице са Наручиоцем,
5. да у току свог рада код Наручиоца користе инструменте, уређаје или алате који су
исправни, безбедни и сертификовани-атестирани код овлашfгених установа ако постоји
эаконска обавеза за преглед тих уређаја. Копију сертификата — атеста тих уређаја
доставити пре почетка услуга,
6. да се запослени код Извршилаца у току иэвођења услуга морају строго придржавати
эакона, техничких прописа, правилника и процедура за безбедан и сиryран рад при
обављању уговореног посла, да имају обеэбеђену, носе и користе одговарајуну
эаштитну опрему и лична заштитна средства (ХТЗ) за посао који обављају код
Наручиоца,
7. да се запослени код Извршилаца морају строго придржавати правила заштите од пожара
(ЗОП) a посебно: да ако постоји потреба за услугима са искреним алатима, отвореним
пламеном и средствима која моry изазвати пожар, те услуге моry отпочети тек након
поднетог писменог захтева и добијене писмене дозволе за те услуге коју издаје Шеф
службе ЗOП и БиЗР код Наручиоца; да се придржавају и свих других наложених мера и
эабрана којима се отклањају ризици од избијања пожара код Наручиоца,
8. да се запослени код Извршилаца при раду код Наручиоца морају придржавати правила
тexничкo-тexнoлoшкe диcциплинe, a посебно да ce нe cмejy пpeдyэимaти билo кaквe ,
друге услуге осим услуга предвиђених Наруцбеницом. У случају потребе за додатним ~у
услугама, потребна је дозвола за рад и одобрење овлашненог радника Наручиоца,
9. да се запослени код Извршилаца морају придржавати и других правила која обезбеђују
сиryрност и безбедност на раду код Наручиоца a посебно: забране кретања изван
прописаног правца и эоне рада, забране пушења током извршења услуга, конзумирања
алкохола, прописаног кретања, паркирања, брзине возила и сл..
10. да Извршилац обавезно писмено обавести Шефа службе ЗOП и БиЗР код Наручиоца,
o свакој повреди на раду која се догоди у току извршења услуга дефинисаних у
Наруцбеници,
11. да Извршилац, у случају појаве било каквог отпада који ce генерише током услуга код

'

`
'
1

Наручиоца, мора тај отпад да эбрине на квалитетан начин у складу са законским

прописима из области заштите животне средине.
12. да пре почетка извршења услуга обезбеди присуство својих запосених на интерној обуци
из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара коју спроводи Шеф
службе ЗOП и БиЗР или друго овлашЕгено лице код Наручиоца. Обука fie ce спровести на
Терминалу у Новом Саду, ул. Пут Шајкашког одреда бр.8.
Члан 4.
Све штете у случају смрти или повреде на раду радника Извршилаца или оштеТгења
имовине Наручиоца које су наступиле током извршења услуга a које су настале због немарности
Извршилаца или эбог кршења законских прописа из области ЗOП и БиЗР, као и наложених
сиryрносних мера и процедура из ових области од стране Наручиоца, падају искључиво и у пуном
износу на терет Извршилаца.
~
Члан 5.
~
Лице за координацију спровођења заједничких мера кojимa ce обезбеђује безбедност и
здравље эапослених и заштита од пожара, no овом Спораэуму је Бранко Гочанин, Шеф службе
ЗOП код Наручиоца. Обавеза овог лица је и да организује упознавање запослених код
Извршилаца са условима рада, опасностима и штетностима, правилима безбедног рада и
опасностима од избијања пожара код Наручиоца.
Члан 6.
Извршилац је дужан да организује рад и обављање послова код Наручиоца тако да
обезбеди извршење обавеза утврђених овим Споразумом.
Извршилац је дужан да са овим Споразумом обавезно упозна свог руководиоца услуга и
све запослене који раде код Наручиоца.
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Та

Извршилац одговара за рад и поступке својих запослених у иэвршењу обавеза из овог

Споразума.
Члан 7.
Неизвршење, делимично извршење или кршење обавеза из овог Споразума без обзира
на обим, интензитет или последице, разлог су за удаљење запослених код Извршилаца и/или
једнострани раскид Наруџбенице са Извршиоцем од стране Наручиоца, простом иэјавом у
писменој форми.
Раскидни услов делује тренутно кад се испуни.
Извршилац је дужан да накнади штету која је причињена Наручиоцу оваквим престанком
Споразума или штетном радњом.
Члан 8.
Овај споразум је сачињен у 4 (четири) примерка, од кojиx no 2 (два) примерка припадају
свакој уговорној страни.
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ИЗЈАВА O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА KBAЛИTATИBHИ ИЗБОР
ПPИBPEДHOГ СУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке

Наручилац
П едмет набавке
Ознака и број ННП
Објављено на
интернет страници
На чиоца
Подаци о п ив едном с б'ект
Назив
Порески

идентификациони

број 1 матични број
Ад еса
Поштански б о

ТРАНСНАФТА AД ПAHЧEBO
ННП 31-2212022
.20_. године

_

/

/ПИБ1

/МБ/

Г ад

Д жава
Теле он

Елект онска пошта
Инте нет ст аница
Да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно

(уписати)

лице или п ед зетник

Подаци о
заступницима

привредног субјекта
(директор или други

(име и презиме директора или другог заступника)

заст пник

Облик учествовања
заок

1.Самостално

2. Група понуfјача

З.Са подизвођачем

жити

Учеотвује ли
Привредни субјект у
посryпку набавке
заједно са другим
ПриереДНиМ
субј ектима
Подизвођач захтева
непосредно плаfiање

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

ДРЧги прив.субјект:
/назив, седиште, адресв, матични број/ПИБ, зак.звступник/

писати ДA или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношну, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
ЗJH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуђач заокружи ДА, Потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
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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 уписвн у регистар
привредних субјекатв, 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 одреfјен0 Овлашнење, односн0 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 одређене
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 Понуfјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - брОј и датум издавања Овлашнења, дОзволе или чланства и др. (попуњава
Понуђач):

(Напомена: Уколико понуђач поседује овлашнење, 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 (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава Понуfјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - референце/друго тражено :

2.3 Финансијск0 - економски капацитет, у складу са чланОм 116 3JH:
Опис захтева (попуњава Наручилац):
- ДОказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава ПонуЕјач): ДА / HE (заокружити),
- Детаљи - извештај, извод или друго :

Назив понуfјача

~t_

Овлашнено лице понуђача

{~

Својеручни потпис овлашненОг лица
",
~иL~✓

.~, `~ ~ - _
~
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