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ЈП ЕПС – ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево
„Електродистрибуција Чачак“

1. ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ
-

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) и на основу Правилника о поступку јавне набавке мале вредности
("Службени гласник РС" бр. 29/2013) ПД „Електросрбија“ д.о.о Краљево,
Електродистрибуција Чачак (у даљем тексту: Наручилац) упућује позив за
подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку: :
опрема за манипулацију и одлагање отпада, бр. МН3/1/2013 у складу са
конкурсном документацијом.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и
јавним позивом наручиоца. Понуде морају бити достављене лично или препорученом
пошиљком у затвореном коверту на адресу наручиоца: ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево,
Електродистрибуција Чачак, ул. Кренов пролаз б.б., 32000 Чачак, са назнаком „НЕ
ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МН3/1/2013“. На полеђини коверта мора бити
пун назив, адреса и телефон понуђача, као и име лица за контакт именованог од стране
понуђача.
Рок за достављање понуда је 10 дана од дана оглашавања на Порталу управе за
јавне набавке, односно до 1000 часова 05.12.2013.г. Уколико последњи дан за подношење
понуда пада у нерадни дан, сматраће се благовременом понуда примљена код наручиоца
првог наредног радног дана до 1000 часова.
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу са
конкурсном документацијом сматраће се неисправним. Понуде са варијантама нису
дозвољене.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока приспеле
наручиоцу, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде ће
неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за достављање понуда
у 1100 часова, на адреси наручиоца, односно 05.12.2013.г.Уколико је последњи дан рока
нерадни, понуде ће бити отворене првог наредног радног дана у 1100 часова.
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора предати
комисији за јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у поступку отварања
понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне
карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је овлашћени представник
власник фирме). Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство, без
права стављања примедби на ток отварања и потписа записника.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најниже
цене и примењујући преференцијални третман домаће привреде у износу од 20% у корист
домаћих понуђача и робе домаћег порекла за сваку партију посебно.
Наручилац ће најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда донети Одлуку
о избору најповољније понуде за сваку партију посебно, о чему ће сви понуђачи који су
доставили понуде бити писмено обавештени. Ово обавештење обавезује изабраног
понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.

ДИ РЕКТОР ОГРАНКА ДРУШТВА
__________________________
Милован Глишић, дипл.eл.инж.
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2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
- ЈП ЕПС ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак „Електродистрибуција
Чачак“, ул. Кренов пролаз б.б., 32000 Чачак, интернет страница:
www.elektrosrbija.rs
2. Врста поступка:
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012)
и на основу Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службeни гласник РС број 29/2013 ) ПД „Електросрбија“ д.о.о Краљево,
Електродистрибуција Чачак(у даљем тексту: Наручилац) спроводи поступак јавне
набавке мале вредности.
3. Предмет јавне набавке:
- Предмет јавне набавке је набавка : опрема за манипулацију и одлагање отпада
4. Сврха спровођења поступка:
- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци;
5. Контакт особa: Сања Дамљановић , тел. 032/304-403.

5/24

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке:
- Предмет јавне набавке је : опрема за манипулацију и одлагање отпада;

2. Остали услови везани за предмет набавке:
- Рок испоруке добара: 30 дана од дана потписивања уговора
- Место испоруке добара:магацин 11, ЕД Чачак, Стевана првовенчаног б.б. Чачак
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛАН 75. и 76.ЗЈНА
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке.

1.

2.

3.

4.

5
6.
7.
8.
9.
10

Услови:
да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар;
да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривчних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
да ли располаже неопходним финансијским и
пословним капацитетима
да ли располаже довољним техничким и кадровским
капацитетима
да ли поседује атесте од надлежних установа у
Србији за производе које нуду
да ли поседује Safety materijal data sheets(SMDS) за
матерујале који се могу складиштити у контејнерима.
да ли понуђач поседује сертификат квалитета ISO
9001
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ДА
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ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овој изјави понуђач доставља правилно
потписану и печатом оверену изјаву.
Понуду дајем (заокружити):
 самостално
 заједничка понуда
 понуда са подизвођачем
Заједничка понуда са _____________________________________________(навести ко је учесник
заједничке понуде)
Носилац посла (код заједничке понуде) је
______________________________________________________________
Назив подизвођача
је_______________________________________________________________________________
Статус понуђача (заокружити):



правно лице
физичко лице

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

8/24

ПОТПИС
OВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора
најповољније понуде за јавну набавку: Набавка дестилисане воде за потребе
Електродиструбиције Чачак. Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама
одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и
доставља у складу са конкурсном документацијом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце дате у
конкурсној документацији, читко – штампаним словима. Понуђач мора понудити све
позиције из спецификације материјала, у противном ће понуда бити неприхватљива. Свака
исправка текста или цифре мора бити парафирана и оверена печатом, у противном ће
понуда бити неприхватљива.
Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку јавне набавке падају
на терет понуђача, осим у случају када наручилац обустави поступак из разлога престанка
потребе за спровођење јавне набавке. У наведеном случају понуђачи који су откупили
конкурсну документацију, а који су имали одређене трошкове (доказиве) могу тражити
повраћај трошкова.
У случају одустанка од закључења уговора о јавној набавци, наручилац неће бити
одговоран ни на који начин за било какву штету коју понуђач може услед тога да претрпи,
укључујући али не ограничавајући се на изгубљену добит, упркос томе што је наручилац
био упозорен на могућност наступања штете.
5.2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:


попуњен, потписан и печатом оверен образац ''Подаци о понуђачу''



попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.


Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
(наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75). Ови документи могу
бити оригинали, оверене фотокопије или фотокопије (уз обавезу понуђача чија понуда
буде изабрана као најповољнија, да достави оригинале на увид у року од 3 дана од
пријема захтева за достављање истих). Уколико понуђач све доказе из члана 75. ЗЈН. има
јавно доступне на некој интернет страници, потребно је да наведе која је страница у
обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН.

као доказ за ставку бр.10, из обрасца(изјава о испуњености обавезних услова )
потребно је доставити ISO Sertifikat 9001.





попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача да прихвата
услове из позива и конкурсне документације
попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о тачности датих
података
попуњен, потписан и печатом оверен „образац понуде’’
попуњен, потписан и печатом оверен образац „спецификација материјала“.
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Попуњен, потписан и печатом оверену „изјаву понуђача о независној
понуди“
Модел уговора – понуђач мора попунити, потписати и оверити печатом задњу
страну, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о примени
Система заштите животне средине
5.3. ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити састављени на
српском језику.
5.4. ВАЛУТА
Понуда се изражава у динарима. Понуђач може своју понуду изразити у страној валути, а
износ његове понуде ће се унети у записник по средњем курсу НБС тог дана за наведену
валуту. Уколико понуђач са понудом у страној валути буде најповољнији, односно уколико
се са њим закључи уговор, уговорени износ ће се добити тако што ће се на дан закључења
уговора прерачунати по средњем курсу НБС.
5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5.6. МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке добара: 30 дана од дана потписивања уговора
Место испоруке добара:магацин 11, ЕД чачак, Стевана првовенчаног б.б. Чачак
5.7. ГАРАНТНИ РОК
Гаранција произвођача (понуђених) добара не може трајати краће од 24 месеца од
дана испоруке.

5.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани облик,
електронском поштом и телефаксом), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, доставити одговор
у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту
информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију.
Заинтересовано лице ће свој захтев доставити следећу адресу наручиоца ПД
„Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак Електродистрибуција Чачак, Кренов пролаз б.б.,
32000 Чачак, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за предметну јавну набавку мале вредности".
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
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5.10 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац задржава право да може захтевати додатне информације у вези понуђене
робе, да изврши контролу пословних капацитета и сл....
5.11. ЦЕНА
Цена се исказује у динарима, без обрачунатог ПДВ-а, са царином и осталим
пратећим трошковима. Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним.
5.12. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Није дозвољена могућност авансног плаћања. Уколико понуђач тражи аванс, у било
ком проценту (%) - понуда ће бити одбијена. Плаћање је безусловно одложено у року не
краћим од 15 дана и не дужим од 45 дана од дана испоруке и испостављања исправног
рачуна.
5.13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само за
намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке.
5.14. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива, ако садржи
неистините податке или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне
документације.
Парцијалне понуде дате за појединачне ставке, односно за делимичне количине,
биће искључене из разматрања и одбијене као неисправне.

5.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као
неприхваљива и као таква се неће разматрати.
5.16. ПОРЕКЛО ДОБАРА
Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу понуде. Понуђач који
нуди добра домаћег порекла дужан је да уз понуду достави Уверење о домаћем пореклу
добара, које издаје Привредна Комора Србије према Правилнику о одређивању доказа на
основу којег се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач и за одређивање добара
домаћег порекла („Службени гласник РС“ бр. 50 од 10.07.2009.год.) Понуђач из државе
потписнице ЦЕФТА споразума дужан је да уз понуду достави потврду надлежног државног
органа земље потписнице споразума, којом доказује да је добро домаћег порекла. Добра
домаћег порекла која не буду имала ово Уверење (потврду надлежног државног органа) о
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домаћем пореклу третираће се као страна и на њих ће се применити одредба члана 52.
став 10. Закона о јавним набавкама.
5.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели уговора за набавку добара донеће се применом критеријума
најниже цене, уз преференцијални третман добара домаћег порекла од 20% за сваку
партију посебно.
1. ЦЕНА дестилисане воде – максимално 100 пондера
Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена за целу количину дестилисане
воде.
Понуда са најнижом укупном ценом дестилисане воде добија максимални број тј.
100 пондера. Број пондера за укупну цену дестилисане воде из осталих понуда
израчунава се према формули:

Најнижа понуђена цена x 100 пондера
понуђена цена
У случају да се након пондерисања установи да две или више понуда имају исти број
пондера, понуђач ће изабрати оног понуђача који даје већи гарантни рок. Уколико и у овом
случају постоје идентичне понуде, наручилац ће изабрани оног понуђача чији је рок
испоруке краћи.
5.18. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да закључи
уговор у року од највише 10 дана од тренутка када се стекну законски услови (члан 149.
ЗЈН).
Изабрани понуђач је дужан да одмах приступи потписивању уговора, односно да
уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 10 дана од дана када га је
наручилац позвао да закључе уговор, односно од дана када је примио уговор на потпис..

5.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ или уколико се понуђач који је
поднео понуду налази на црној листи Управе за јавне набавке, који потврђује да је било
рекламација квалитета производа који се нуди, односно који је предмет јавне набавке.
Уколико наручилац нема доказ, а понуђач се налази на црној листи Управе за јавне
набавке, понуђач мора доставити меницу за озбиљност понуде на 10% износа понуде.

5.21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права
може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са
одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 106-118. Закона о
јавним набавкама).
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 40.000,00 динара ( број текућег рачуна: 840 – 742221843 – 57, шифра плаћања :
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153, позив на број: 97 50 – 016, сврха: Републичка административна такса са назнаком
набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије ).
5.22. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
У случају да понуђач жели да измени, допуни или опозове своју понуду,
претходно поднету у року за достављање понуда, обавезан је да пошаље захтев за
измену, допуну или опозив своје понуде. На основу писмене потврде од стране наручиоца,
понуђач може извршити тражену измену.
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Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача

______________________________________
______________________________________

Адреса понуђача
_____________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)

_____________________________________
_____________________________________

Особа за контакт
______________________________________

Телефон

______________________________________
______________________________________

Телефакс

______________________________________

Електронска пошта
Број рачуна
Порески број понуђача (ПИБ)
Матични број

___________________________________

Порески обвезник ПДВ:

а) ДА,

Шифра делатности:

Место и датум:

б) НЕ

___________________________________

М.П.:

_________________

Понуђач:
________________
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Образац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ
ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из јавног
позива за доделу набавке у отвореном поступку бр. МН3/1/2013 објављеном на ''Порталу
јавних набавки'' дана

25.11 . 2013.г. за набавку : опрема за манипулацију и одлагање

отпада - и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју
понуду. Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не
може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:

М.П.

_________________

Понуђач
____________________
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Образац 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ТАЧНОСТИ ДАТИХ ПОДАТАКА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да су тачни
сви подаци наведени у понуди за доделу јавне набавке : опрема за манипулацију и
одлагање отпада у ЈНМВ добара број М3/113, на основу јавног позива објављеног
на «Порталу јавних набавки» дана 25.11 .2013.г.

(место и датум)
Понуђач
________
Печат и потпис

16/24

Образац 9.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ПО ПОЗИВУ БР.

: опрема за манипулацију и одлагање отпада

Назив понуђача ____________________________________________
Адреса понуђача ___________________________________________
Телефони понуђача
_________________________________________
ПИБ
______________________________________________________
Број понуде ________________________
Рок важења понуде је _______ дана од датума отварања понуда.
У складу са вашим позивом објављеним на Потралу јавних набавки,
од 25.11. 2013.године, достављамо вам понуду.

Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ:

_________________

__________________

Образац 9.1
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Р.бр

опрема за манипулацију и одлагање отпада
Јединична
Укупно
Јед.
ком
цена
(без
ПДВ-а)
Назив добара
мере

Призвођач

(без ПДВ-а)

1
2
3

4

Еко - танквана 800х815х380 Волумен
160, Носивост 600кг, Тежина 64кг.
Еко - танквана 1000х815х380 Волумен
225, Носивост 1000 кг, Тежина 85 кг.
Контејнери за смештај старих
акумулатора 640 литара
1130х930х1000, Тежина 120 кг,
Носивост 640 кг
еко-контејнер за сместај отпадног уља
250л

ком

1
1

ком

2

ком

1

U K U P N O:

М.П.

_____________________
потпис

Укупно: _______________ дин. без ПДВ-а.
Рабат: _______________ дин.
Основица: ____________ дин. ПДВ: ______________ дин. Свега: ____________ дин:
Начин плаћања: ........................................
Рок испоруке:.............................................
Рок плаћања:.............................................
Рок важења понуде ..................................

18/24

Образац 9.2

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Еко - танквана 800х815х380 Волумен 160, Носивост 600кг, Тежина 64кг

Еко-такване служе за прихватање течности уколико дође до проливања или цурења.
Танквана је 100% заварена, тако да нема изливања течности у спољну средину. Димензије
танкване треба да буде 850х815ммх250мм+100мм ногице. Танквана треба да буде
израђена од цефастих челичних профила 50х50х3мм и лима у квалчитету S 235JR
дебљине 3мм.Горња страна танкавне треба да буде израђена од решеткастих носача који
омогуђавају пролаз течности унутрашњи део танкване који спречава истицање отпадне
течности у околину. На танквани мора да буду уграђени носачи за виљушкаљре тако да
манипулацију са отпадом можемо вршити са виљушкаром. Унутрашњост танкване је
заштићена епоксидним бојама, а спољашњост је заштићена бојама по RAL карти.
Еко- танквана 1000х815х380, волумен 225, носивост 1000 кг, тежина 85кг

Еко-такване служе за прихватање течности уколико дође до проливања или цурења.
Танквана је 100% заварена, тако да нема изливања течности у спољну средину. Димензије
танкване треба да буде 1000х1000ммх250мм+100мм ногице. Танквана треба да буде
израђена од цефастих челичних профила 50х50х3мм и лима у квалчитету S 235JR
дебљине 3мм Горња страна танкавне треба да буде израђена од решеткастих носача који
омогуђавају пролаз течности уунутрашњи део танкване који спречава истицање отпадне
течности у околину. На танквани мора да буду уграђени носачи за виљушкаљре тако да
манипулацију са отпадом можемо вршити са виљушкаром. Унутрашњост танкване је
заштићена епоксидним бојама, а спољашњост је заштићена бојама по RAL карти.
Контејнери за смештај старих акумулатора 640 литара 1130х930х1000, Тежина 120 кг,
Носивост 640 кг
Контрејнер треба да буде израђен од HDPE материјала ,, први лив,, гарантован и
сертификован, пун зид. Димензије контрјнера треба да буде 1200х1000х760мм, 3
траверзне. Контејнер треба да има поклопац димензије 1200х1000мм.Контејнер треба да
има могућност преношења и манипулације виљушкаром, да буде отпоран наутицај свих
временских прилика и стабилан при утицају сунчевих зрака.Отпоран на киселине и течност
из акумулатора. температурни опсег -40 степени C до +60 степени C.

Еко-танквана 450 литара са два бурета 200 L за сместај отпадног уља 250л

Еко танквана треба да служи за одлагање/смештај два бурета од 200л. Специјална
посуда-танквана треба да служи за прихватање течности уколико дође до проливања или
цирења.Димензије танкване 1800х1000х250мм+100мм ногице.Треба да буде израђен од
цефастих челичних профила 50х50х3мм и лима у квалитету S235JR дебљине
3мм.танквана мора да буде 100%заварена тако да нема изливања течности у сполљну
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средину . горња страна танкване је изражена од решеткастих носача који омогуђавају
пролаз течности у унутрашњи део танкване који спречава даље истицање отпадне
течности у околину.На танкванама морају бити уграђени нисачи за за виљушкаре тако да
се манипулација може вршити истим. Унутрашњост танкване је заштићена епоксидним
бојама, а спољашњост је заштићена бојама по RAL карти.
Буре треба да буде произведено од хладноваљаног лима, отпорно на механичка
оштеђења и температурне промене.

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.
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ПОТПИС
OВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

Образац 10.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за
јавну набавку : опрема за манипулацију и одлагање отпада, у ЈНМВ добара број
МН3/1/2013, на основу јавног позива објављеног на ,,Порталу јавних набавки” дана 25.11.
.2013.г, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

(место и датум)

Понуђач
М.П.
________
Печат и потпис
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Образац 11.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен у Чачку између: ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, ,,Електродистрибуција
Чачак”, са седиштем у Чачку, ул. Кренов пролаз б.б., кога заступа директор Милован
Глишић дипл.ел.инж. (у даљем тексту: Наручилац), порески индетификациони број:
101957610
и
______________________________________, са седиштем у ____________________, ул.
__________________________________ бр. ___________, кога заступа директор
______________________________ као испоручилац (у даљем тексту: Испоручилац),
матични број................ ПИБ ......................... број текућег рачуна............................................
код ...........................................................................банке.
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују:
-Да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама (''Службеном гласник РС'',
бр. 124/2012), на основу јавног позива за набавку : опрема за манипулацију и одлагање
отпада објављеног на ,,Порталу јавних набавки'', од 25.11.2013. године, спровео поступак
јавне набавке мале вредности бр. МН3/1/2013.
-да се понуда Испоручиоца број ____________ (попуњава Наручилац), налази у прилогу и
саставни је део овог уговора.
-Да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
_______________________(попуњава Наручилац) и одлуке о избору најповољније понуде
бр._________________ (попуњава Наручилац), изабрао Испоручиоца за извршење услуга,
чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.
Члан 2.
Предмет овог уговора је : опрема за манипулацију и одлагање отпада у свему
према достављеној понуди која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорну цену чини цена опрема за манипулацију и одлагање отпада из прихваћене
понуде Испоручиоца у износу од ______________ динара без пореза на додату вредност.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да извршење услуга из члана 2. овог уговора у свему
према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 5.
Место испоруке добара из члана 2. овог уговора, је на локацији Наручиоца,
магацин 11, Стевана првовенчаног б.б. Чачак.
Рок испоруке 30 дана од датума потписивања уговора.
У случају прекорачења рока извршења опрема за манипулацију и одлагање отпада
из претходног става, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу исплати уговорену казну у
износу од 0,2% вредности робе дневно, за сваки дан прекорачења рока иизвршења, а
највише 5% вредности робе чија је испорука каснила.
Преглед комплета за уземљивање и спецификацију за замену или поправку ће на лицу
места вршити представник – стручно лице Извршиоца услуге и пословођа испред ЕД Чачак
и о томе сачинити записник пре одношења опреме на сервисирање.
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Члан 6.
Достављени рачун Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене
цене.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање у року не краћи од 15 а не
дужи од 45 дана од пријема исправно испостављеног рачуна .
Члан 7.
Рок испоруке добара: 30 дана од датума потписивања уговора.
Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор у наведеном року,
сматраће се да је одустао од потписивања уговора, па наручилац може закључити уговор
са следећим најповољнијим понуђачем.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора –
уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца не буду били решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два)
примерка за ове уговорне стране.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

________________________

________________________
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Образац 12.

ИЗЈАВА ИСПОРУЧИОЦА
О примени Система заштите животне средине
Овом изјавом извршилац :
( Пуно пословно име)
из: _________________________, улица ________________________________
бр. _______,
( Седиште )
који је потписао Уговор о вршењу следећих услуга:
1. ________________________________________________________________
са Привредним друштвом за дистрибуцију електричне енергије „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ д.о.о.
Краљево, Огранак „Електродистрибуција Чачак“ ( у даљем тексту: Наручилац),
бр.___________________________, дана ____________________
потврђује да је пре потписивањa и овере ове Изјаве, упознат са Системом управљања
заштитом животне средине ( ЕМС) код Наручиоца који обухвата:
- Политику и циљеве заштите животне средине,
- Пословник о квалитету и заштити,
- Процедуре, упутства и радне инструкције,
- Записи који потврђују примену система ЕМС у пракси ( саставни део Процедура).
Извршилац је сагласан да се приликом извршења услуге на локацијама и у објектима
Наручиоца придржава законских и осталих захтева који се односе на аспекте животне
средине и процедура, упутстава и радних инструкција ЕМС-а које се односе на:
- Управљање опасним материјама,
- Управљање отпадом
- Контролом операција и
- Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената.
Изјава дата у ___________________________, дана ______________________

Одговорно лице извршиоца за
реализацију Уговора:

За наручиоца
Директор

________________________

----------------------------------------------
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