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Haw бpoj: 6939/1-2022
Датум: 07.07.2022.

ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 45-22 ИСПИТИВАЕ6Е OПPEME ЗA РАД
(ЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РУКАВИЦА, ЧИЗАМА, ИНДИКАТОРА НАПОНА, ЕЛ. ПРОСТИРКИ -ДВА
ПУТА ГОДИШЕ6Е)
.
П 0 H У Д А - бр.

од

. године

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

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

Предмет набавке: Испитивање опреме за рад (електричарских рукавица, чизама,
индикатора напона, ел. простирки - два пута годишње)

ІЖfІ,uгіљ ЈЕ.

1

s.
..

.

-

-

Прво шестомесечно испитивање
заштитних рукавица за

електричаре

.

.

..

пар

3

Терминал Нови Сад и
СКПГ Лединци

2.

Друго шестомесечно испитивање
заштитних рукавица за
електричаре

пар

3

Терминал Нови Сад и
СКПГ Лединци

3.

Прво шестомесечно испитивање
заштитних чизмама за
електричаре

nap

3

Терминал Нови Сад и
СкПГ Лединци

nap

3

Терминал Нови Сад и
СкПГ Лединци

4.

Друго шестомесечно испитивање
заштитних чизмама за

електричаре

5.

Испитивање испитне мотке BH
15-35 кВ

ком.

2

Терминал Нови Сад и
СКПГ Лединци

6.

Испитивање BH штапа за
постављање краткоспојача за
уземљење

ком.

2

Терминал Нови Сад и
СкПГ Лединци

Захтев за понуду за HHП 45-22
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Технички опис (техничка спецификација добара):
Јединичне цене које понуђач да у понуди у оквиру обрасца структуре цене за услуге оу фиксне,
a количине су оријентационе и служе само у сврху оцењивања понуда. Стварне количине услуга
реализоваfiе се у завионости од стварних количина, a кoje мory да буду и мање од количина
наведених у табели, a до изнооа понуде изабраног Понуђача, уз моryТгност прерасподеле обима
услуга у оквиру понуђене - уговорене вредности.
Напомена:
Испитивање заштитних рукавица за електричаре и заштитних чизама се врши 2 пута годишње
на сваких 6 месеци.
Испитивање испитне мотке BH 15-35 кВ., BH штапа за постављање краткоспојача за
уземљење се ради једном годишње.
Преглед опреме за рад потребно је извршити у складу оа важеfiим пропиоима и отандардима
за овакву врсту испитивања.
Након испитивања издати Стручне налазе (исправе) у окладу са важеним пропиоима.
Понудом предвидети све питне трошкове око преизимања, испитивања и враflања
опреме за рад.

Обавезни ислови:
1. Понуђач уз понуду доставља акредитацију издату од отране ATC за иопитивање опреме
за рад за све тачке наведене у техничком опису.
Доказ: Уз понуду доотавити копију важеТге акредитације издате од стране АТС.
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Пониди дагемо non следеЕгим исловима:
P.
б р.
1

HAЗИB
Прво шестомесечно
испитивање заштитних
рукавица за

Ј. М.

Koл.

nap

3

Jeд. Цeнa
без ПB-а
Д

Yкynнa цена
без ПДB-а

(

ПДB
%)

Yкynнa цена
са ПДВ-ом

електричаре
2

Друго шестомесечно
испитивање заштитних
рукавица за
електричаре

3

Прво шестомесечно
испитивање заштитних
чизмама за

.
nap

3

nap

3

електричаре

4

Друго шестомесечно
испитивање заштитних
чизмама за

nap3

електричаре

5"

6

Испитивање испитне
мотке BH 15-35 к6
Испитивање BH штапа
за постављање
краткоспојача за

ком

2

ком

2

уземљење

YKYПHO без ПДВ-а:

PCД

ПДВ (_%):

РСД

YKYПHO са ПДB-ом:

PCД

Наручилац fle набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2. Група понуђача

3. Ca подизвоЕјачем: проценат извршења

%

Начин и услови плаflања: Сукцесивно, no свакој извршеној појединачној услузи, a y року од
календарских дана од дана издавања/пријема исправне електронске фактуре уз
обострано потписан 3аписник 0 извршеним услугама.
(Услов: минимум 15 дана од дана издавања/пријема исправне Е фактуре, a максимално у
складу са важеfгим 3аконом 0 роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама)
Напомена : Авансно плаflање не прикватамо!
Да ли плаfiање иде непосредно подизвоТјачу: Да He (заокружити)
Износ који се исплаfiује подизвоfјачу:
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Рок извршења услуге: Прво шестомесечно испитивање чизагиа, рукавица, штапа и мотки
извршити у року од 15 дана од потписивања наруџбенице/акредитације, a друго шестомесечно
испитивање чизама и рукавица извршити у року од 180 дана од првог испитивања.
Отпрема на адресу: Терминал, Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 8.

Потпис овлашЋеног лица понуЕlача
Прилози:
Прилог 1- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
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ИЗЈАВА O ИСПУЕbЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA КВАЛИТАI"ИВНИ ИЗБOP

ПPИBPEДHOГ CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке
TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO

Наручилац
Предмет набавкё

ИСПИТИВАI-6Е OПPEME ЗA РАД (ЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РУКАВИЦА,
ЧИЗАМА, ИНДИКАТОРА НАПОНА, ЕЛ. ПPOCTИPKИ - ДBA ПУТА
ГОДИ W 1-6Е

Ознака и број HHП

HHП 45-22

Објављено на
интернет страници
На чиоца

07.07.2022. године
Подаци о привредном субјекту

Назив
Порески

идентификациони
б о/ матични 6 о
Ад реса
Поштански б о
Г ад
Д 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
заступницима
привредног субјекта
(директор или други
заст пник
Облик учествовања
(заокружити)
Учествује ли
гривредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим
ПрИвреДНИм

/
/ПИБ/

(уписати)

(име и презиме директора или другогзастпника
у
)
1.Самостално 2. Група понуђача
З.Са подизвоЕјачем: проценат извршења

%

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

Други прив.субјект:
/назив, седиште, адреса. матични бројlПИБ, зак,заступник!

с бектима
Подизвоfјач захтева
непосредно Плаfiање

/МБ/

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.
3JH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуfјач заокружи ДА, Потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
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2) Привредни субјект - даље Понуђач, испуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, и тo:
2.1 Vlспуњеност услова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је уписан у регистар
привредних субеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуЕги
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одређено овлашfiење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је прРдмет набавке или је члан одређене 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. Опис захтева (попуњава Наручилац): Понуђач уз понуду доставља акредитацију
издату од стране ATC за испитивање опреме за рад за све тачке наведене у техничком
опису
2. Доказ (попуњава Наручилац): Уз понуду доставити копију важеТге акредитације издате
од стране АТС.
3. Одговор (попуњава Понуђач): ДА / HE (заокружити),
4. Детаљи - број и даryм издавања овлашfiења, доэволе или чланства и др. (попуњава
Понуђач):
(Напомена: Уколико понуђач поседује овлашЕгење, 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 Понуђач): ДA / HE (заокружити),
- Детаљи - референце/друго тражено :
/
/
2.3 Финансијско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
/
Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
!
- Одговор (попуњава Понуђач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - извештај, иэвод или друго :
/
/

Назив понуђача

Овлашfiено лице понуђача
Својеручни потпис овлашненог лица

3ахтев за понуду за HHП 45-22

Страна 6 од 6

