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

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

Предмет набавке: HAБABKA TEXHOЛOШKE ПAPE

- Техничка спецификација (детаљан опис добра):
Технопошка пара се на Мерној станици Пачево се користи за одржавање сирове нафте у течном
стању дуж манипулативних цевовода, судова и процесне опреме, као и за загревање радионице
и командне зграде преко топлотне подстанице.ТакоТје, део nape ce користи за npaтefie грејање
нафтовода (nocrojefia парна батерија) који улаэи у круг рафинерије нафте Панчево.
Оквирна потреба количина технолошке nape no месецима на локацији Мерна станица Панчево:
Месец
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Ма т
УКУПНО:

Количина(ToHa)
1
2
4
3
2
12 тона
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Место предаје/преузимања на Мерној станици Панчево је место где се налази мерни ypeFjaj
Compact Orifice Mass Flowmeter tip: 3095, са интегрисаном мерном блендом и температурном
компензацијом тип 65.
Ово место представља уједно и место разграничења одговорности за предату и преузету
топлотну енергију измеТју Испоручиоца и Наручиоца.
За исправност мерног Vpefjala одговоран 1е НарУчилац.
Наггомена:
- Количине су оквирне и служе само за оцену понуда, a кoнaчaн обрачун Fie ce извршити према
стварно реализованим кoличинaмa обрачунатим према датим јединичним ценама, a до износа
понуде изабраног Понуђача, уз могунност прерасподеле количина у оквиру понуТјене — уговорене
вредности.
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Понуду дајемо под следеним условима:
P

НАЗИВ

Ј.М.

Кол.

Набавка технолошке
nape

тона

12

бр
1

Јед. цена
без ПДB-а у
PCД

Укупна цена
без ПДB-а у
PCД

(

ПДB
%) у
РСД

Укупна цена
са ПДB-ом у
PCД

4.

УКУПНО без ПДB-а:

PCД

5.

ПДВ (

PCД

6.

УКУПНО са ПДB-ом:

%):

PCД

НАПОМЕНА:
Количине су оквирне и олуже само зa оцену понуда, a коначан обрачун he се извршити према отварно
реализованим количинама обрачунатим према датим јединичним ценама, a до изнооа понуде
изабраног ПонуТјача, уз моryfiност прерасподеле количина у оквиру понуТјене — уговорене вредности.

*Нарчцбеница се закљччуге на годину дана (12 месеци) или до итрошка вредности пониде -

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

3. Ca подизвођачем: проценат извршења

%

Начин и услови плаfiања: У року од
календароких дана од дана издавања/пријема
исправне електроноке фактуре, no завршеној свакој појединачној услузи и уз обоотрано
потписан 3аписник 0 иэвршеним услугама..
(Услов: минимум 15 дана од дана издавања/пријема исправне Е фактуре, a максимално у
складу са важеЕгим 3аконом 0 роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама)
Напомена : Авансно планање не прихватамо!
Да ли плаfiање иде непооредно подизвоfјачу: Да He (заокружити)

Износ који се иcnnaFiyje подизвоТјачу:
Рок за испоруку: Привредни субјект је дужан дa почне са испоруком технолошке nape
Наручиоцу у року од 1 (једнoг) дана oд дана закључења Еlаруцбенице, под условом да Наручиоц
испуњава обавезе утврfјене Наруцбеницом, Законом и Уредбом, a y периоду oд 180
календарских дана.

*Напомена: Наручилац је дужан дa обеэебеди исправност мерног уреТјаја, као што је наведено
у наруцбеници. Што се тиче закона и уредби они се не одноое на Испоручиоца, него на
Наручиоца, a тичу се Закон 0 метрологији и његових подзаконоких aкaтa.
Место испоруке: Мерна отаница Панчево

Потпис овлашненог лица понунача
ПрИЛо3И:
Прилог 1- Изјава 0 испуњености критеријума зa квалитативни избор привредног оубјекта
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КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПPИBPEДHOГ CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке
Наручилац

тРАНСНАФТА AД ПАНЧЕВО

Предмет набавке

TEXHOЛOШKA ПAPA

Ознака и број HHП

HHП 90-22

Објављено на
интернет страници
На чио а

26.10.2022. године
Подаци о привредном 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 эетник
Подаци о
заступницима
привредног субјекта
(директор или други
заст пник
Облик учествовања
(заокружити)
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим
привредним
с б'ектима
Подизвоfјач захтева
непосредно планање

/
lПИБ1

/МБ1

(уписати)

(име и презиме директора или другог заступника)
1.Самостално 2. Група понуђача
З.Са подизвођачем: проценат извршења

ДрУги прив.субјект:
ДрУги прив.субјект:

%

iнaзиB, авдиште, адРеса, матични бројlПИБ, зак.заступник!
lназив, седиште, адреса, матични бројlПИБ, звк.заступник!

писати ДА или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношflу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
3JH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуТјач 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 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, профеоионални регистар или други одговарајуfiи
регистар, ако се такав регистар вoди у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреЕјено овлашfгење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одреТјене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одређене
организације да би могао да обавља предметну делатноот, у складу са чланом 115. ЗЈН:
1.
2.
3.
4.

Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава Понуfјач): /
Детаљи - број и датум издавања овлашТгења, дозволе или чланства и др. (попуњава
ПонуЕјач): /
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): /
- Докаэ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуЕјач): /
- Детаљи - референце/друго тражено:/
2.3 Финансијско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуТјач): /
- Детаљи - извештај, извoд или друго: /

Назив понуЕјача
Овлашfiено лице понуЕјача
Својеручни потпис овлашТгеног лица
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