РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ
ИСПИТИВАЊА НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
У 2018. ГОДИНИ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, БРОЈ 1.2.12/18

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 23.05.2018. године до 10,00 часова
ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 23.05.2018. године у 10,15 часова

Београд, maj 2018.
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-0237/2018-02 од 17.04.2018.г. и Решења о именовању комисије за јавну набавку број 404-0237/1/2018-02 од 17.04.2018.г., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности Услуга систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години, обликоване по партијама:
Партија 1 – Нискофреквентно подручје и Партија 2 – Високофреквентно подручје

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Техничка спецификација – Партија 1;

4-11

II-А

Техничка спецификација – Партија 2;

12-16

3

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за доделу уговора

V

Обрасци који чине саставни део понуде

22-34

VI

Модел уговора за Партију 1

35-38

VI-A

Модел уговора за Партију 2

39-42

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

43-49

VIII

Образац изјаве о достављању менице као средства
обезбеђења, Партија 1
Образац изјаве о достављању менице као средства
обезбеђења, Партија 2

III

VIII-А
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22

50
51
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Министарство заштите животне средине
Немањина 22-26, 11000 Београд
интернет адреса: www.ekologija.gov.rs
Врста поступка
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, а на основу
чл. 39 и 61. Закона o јавним набавкама и подзаконаских аката којима се уређују поступци
јавних набавки.
Предмет јавне набавке:
Јавна набавка Услуга систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној
средини у 2018.години, за потребе Наручиоца.
Јавна набавка је обликованa у две партије:
-Партија 1: Нискофреквентно подручје;
-Партија 2: Високофреквентно подручје.
Циљ спровођења поступка:
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Број јавне набавке из Плана набавки је 1.2.12/18.
Назив и ознаке из општег речника набавке:
90700000 – Услуге из области заштите животне средине;
90715200 – Услуге испитивања других врста загађења.
Контакт особе:
Ана Томаш Млађен: Ana.T.Mladjen@ekologija.gov.rs
Кристина Перић: Кristina.Peric@ekologija.gov.rs
Нађа Марковић Голубовић: Nadja.MarkovicGolubovic@ekologija.gov.rs.
Напомена:
Радно време наручиоца: радним данима (од понедељка до петка) од 07:30–15:30 часова.
Пријем аката (личном предајом и редовном или електронском поштом) врши се у
назначено радно време, а акта која на било који наведени начин стигну по истеку
назначеног радног времена биће сматрана примљеним наредног радног дана наручиоца.
Конкурсна документација има укупно 51 страницу.
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА)
ПАРТИЈА 1 – НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ
Нискофреквентно подручје - нејонизујућа зрачења која потичу од извора нејонизујућих зрачења,
и то од трансформаторских станица и надземних електроенергетских водова за пренос или
дистрибуцију електричне енергије, у зонама повећане осетљивости.
Техничке карактеристике:
Према Програму систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној
средини за период од 2017. до 2018. године, у нискофреквентном подручју вршиће се мерења
нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, која потичу од извора нејонизујућих зрачења у
зонама повећане осетљивости, и то:
1) трансформаторских станица и
2) надземних електроенергетских водова за пренос или дистрибуцију електричне енергије.

1)

Места мерења
Mерења нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини која потичу од трансформаторских
станица, вршиће се у зонама повећане осетљивости у следећим насељима: Београд,
Аранђеловац, Обреновац, Лазаревац, Шабац, Крагујевац, Смедерево, Пожаревац, Лозница,
Ваљево, Ужице, Краљево, Чачак, Пожега, Прибој, Нови Пазар, Јагодина, Зајечар, Бор,
Крушевац, Ниш, Лесковац, Пирот, Врање, Бујановац и Прешево.
0.
1.

Насеље
Београд

2.

Аранђеловац

3.

Обреновац

4.

Лазаревац

5.

Шабац

Локација - Трансформаторске станице
ТС 220/110/35 kV
Адреса: Ровињска 14, Вождовац, Београд
Катастарска парцела:/
Корисник: ЕМС ад, ул. Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Београд,
ул.Ровињска 14, Београд
ТС 110 kV
Адреса: Сремачка бб, Аранђеловац
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак ЕД Краљево, ЕД Аранђеловац,
ул.Кнеза Милоша 275, Аранђеловац
ТС 35/10 kV „Обреновац“
Адреса: Немањина 1, Обреновац
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, ЕД Београд, ул. Масарикова 1-3, Београд
ТС 35/10kV „Лазаревац 2”
Адреса: Бранка Радичевића, Лазаревац
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак Краљево, ЕД Лазаревац, ул. Јанка
Стајића 2 Лазаревац
ТС 20 /0,4 kV
Адреса: Краља Александра бб (стари назив: Мике Митровић бб),
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
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6.

Крагујевац

7.

Смедерево

8.

Пожаревац

9.

Лозница

10. Ваљево

11. Ужице

12. Краљево

13. Чачак

14. Пожега

Дистрибуција“доо, Огранак Краљево, ЕД Шабац, ул.Поцерска 86,
Шабац
ТС 10/0,4 kV
Адреса: Николе Пашића бр.10
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Огранак Крагујевац, ЕД Крагујевац, ул.Слободе
7, Крагујевац
ТС 10/0,4 kV
Адреса: угао ул. Радосава Мирковића и ул. Др Јована Цвијића,
Катастарска парцела: 2563/1 КО Смедерево
Корисник: ЈП ЕПС, Огранак Крагујевац, ЕД Смедерево, ул.
Шалиначка 60, Смедерево
ТС 10/0,4 kV
Адреса: Немањина 1
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Огранак Крагујевац, ЕД Пожаревац, ул. Јована
Шербановића 17 Пожаревац
ТС 110/35kV „Лозница”
Адреса: Републике Српске бб
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Дистибутивно подручје Краљево, ЕД Лозница,
ул.Слободана Пенезића 1, Лозница
TС 110/35 kV „Ваљево 2”
Адреса: Прве пролетерске бригаде, Ваљево
Катастарска парцела: 5002/6 КО Ваљево
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Дистибутивно подручје Краљево, ЕД Ваљево,
ул.Сувоборска 9 Ваљево
ТС 110/35/10 kV „Ужице 1“
Адреса: Учитељска
Катастарска парцела: 1299, 1301/2, 1302 и 1303 КО Ужице
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак ЕД Ужице, ул.Момчила Тешића 13,
Ужице
Напомена: снимање после 01.09.2017. (због реконструкције)
ТС 110 kV „Краљево 1“
Адреса: Конарево
Катастарска парцела: 339/3 КО Конарево
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак Краљево, ул. Димитрија Туцовића 5 ,
Краљево
ТС 35/10kV „Јездина“, Шифра 12012
Адреса: 713.улица, Штаваљ
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак Краљево, ЕД Чачак –Кренов пролаз бб,
Чачак
ТС 35/10kV „Пожега I“
Адреса:
Катастарска парцела: 527/4 КО Пожега
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15. Прибој

16. Нови Пазар

17. Јагодина

18. Зајечар

19. Бор

20. Крушевац

21. Ниш

22. Лесковац

23. Пирот

Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак ЕД Ужице - Погон Пожега, ул.
Војводе Мишића 62, Пожега
ТС 35/10 kV
Адреса: Лимска 25
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак ЕД Ужице - Погон Прибој - ул. Лимска
25, Прибој
ТС 110/35 kV
Адреса: Дежевски пут (Meше Селимовића бб)
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак Краљево, ЕД Нови Пазар, ул.
Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар
ТС 110/35 kV „Јагодина 1“
Адреса: село Мајур
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак Краљево, ЕД Јагодина, ул. 7.јула 62,
Јагодина
TС 110/35 kV
Адреса: Црвене армије бр.49
Катастарска парцела:5827/11 КО Зајечар
Корисник: ЈП ЕПС, Огранак Ниш, ЕД Зајечар, ул.Трг ослобођења 7,
Зајечар
ТС 400/110 kV „Бор 2“
Адреса: Наде Димић 40
Катастарска парцела: 2990 КО Бор 1
Корисник: ЕМС ад, Београд, Погон Бор, ул. Наде Димић бр. 40
ТС 220/110 kV „Крушевац 1“
Адреса: Насеље Читлук
Катастарска парцела:/
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Крушевац,
ул. Жупски пут бб, Крушевац
TС 110/10 kV „Ниш 8“
Адреса: ул.Димитрија Лека, Ледена стена
Катастарска парцела:
Корисник: ЈП ЕПС, Oгранак Ниш, ЕД Ниш,Бул. Др Зорана Ђинђића
46а, Ниш
ТС 110/10kV „Лесковац 4“
Адреса: Бул. Николе Пашића бб
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо , Дистибутивно подручје Ниш, ЕД Лесковац,
ул.Стојана Љубића 16, Лесковац
ТС 10/0,4kV „Драгошева“
Адреса: Драгошева 20 (пешачка зона), Пирот
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Огранак Ниш, ЕД Пирот, ул.Таковска 3, Пирот
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24. Врање

25. Бујановац

26. Прешево

MБТС 10/0,4 kV „Андре Ђорђевић“
Адреса: Блок 62 у Врању
Катастарска парцела: 11467/4 КО Врање 1
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Дистибутивно подручје Ниш, ЕД Врање, ул.
Жикице Јовановић Шпанца 21, Врање
ТС 35/10 kV „Бујановац 1“
Адреса:
Катастарска парцела: 2055/2 KO Велики Трновац
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Дистибутивно подручје Ниш,ЕД Врање, ул.
Жикице Јовановић Шпанца 21, Врање
ТС 110/10 kV „Прешево“
Адреса:
Катастарска парцела: 2021 и 2023/2 KO Прешево
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Дистибутивно подручје Ниш,ЕД Врање,
ул.Жикице Јовановић Шпанца 21, Врање

Табела 1А.
2)

Mерења нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини која потичу од надземних
електроенергетских водова за пренос или дистрибуцију електричне енергије вршиће се у
зонама повећане осетљивости у следећим насељима: Београд, Аранђеловац, Обреновац,
Лазаревац, Шабац, Крагујевац, Смедерево, Пожаревац, Лозница, Ваљево, Ужице, Севојно,
Бајина Башта, Краљево, Чачак, Пожега, Прибој, Нови Пазар, Јагодина, Зајечар, Бор, Крушевац,
Ниш, Лесковац, Пирот, Сурдулица, Врање, Бујановац и Прешево.
Насеље
Локације - Надземни електроенергетски водови за пренос или
дистрибуцију електричне енергије
1. Београд
(110kV) ДВ 101 А/1 Б/1ТС Београд 3 - ТС Смедерево 2
Распон: 202-203
Aдреса: Жарка Зрењанина, Врчин
Катастарска парцела:
Корисник: ЕМС aд, ул.Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Београд,
ул.Ровињска 14, Београд
2. Аранђеловац
(110kV) ДВ 157 ТС Аранђеловац-ТС Младеновац,
Распон: 1 – 1а
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Ваљево, ул.
Боре Баруха 13, Ваљево
3. Обреновац
(400kV) ДВ 412 ТС Београд 8- ТС Обреновац А,
Распон 137-138,
Адреса: пут Обреновац-Шабац
Корисник: ЕМС aд , Кнеза Милоша 11, Београд,
Погон Београд, ул. Ровињска 14 Београд
4. Лазаревац
Прикључни вод на ТС 35/10kV „Лазаревац 2”
Адреса: Бранка Радичевића бб, Лазаревац
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак ЕД Краљево, ЕД Лазаревац, ул. Јанка
Стајића 2, Лазаревац
5. Шабац
ДВ 10 /0,4 kV
Адреса: Поцерска, Шабац
Катастарска парцела:
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6.

Крагујевац

7.

Смедерево

8.

Пожаревац

9.

Лозница

10. Ваљево

11. Ужице

12. Севојно

13. Бајина Башта

14. Краљево

Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак ЕД Шабац, ул. Поцерска 86, Шабац
(110kV) ДВ 123/5 ТС Крагујевац 2-ТС Јагодина 2,
Распон 154-155,
Адреса: насеље Теферич, Крагујевац
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд,
Погон Крушевац, ул. Жупски пут бб, Крушевац
10 kV, „Горичка 2''
Адреса: Горичка, Смедерево
Катастарска парцела: 3941 КО Смедерево
Корисник: ЈП ЕПС, Огранак Крагујевац, ЕД Смедерево, ул.
Шалиначка 60, Смедерево
Нв. 35 kV „Ћириковац-Пожаревац 2“
Адреса: Змај Јовина
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Огранак Крагујевац,
ЕД Пожаревац, ул. Јована Шербановића 17 Пожаревац
(110kV) ДВ 106А/2, Б/3 ТС Ваљeвo 3-TС Лозница, ТС Осечина-ТС
Зворник
Распони: 243-244
Адреса:Лозница
Катастарска парцела:/
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд,
Погон Ваљево, ул.Боре Баруха 13 Ваљево
(2x110kV) ДВ 106A1B1, 2x110kV ТС Ваљево1 – ТС Ваљево2, и
испод је MBTS 10/0,4 kV ''Пети пук 9''
Адреса: Пожешка, Ваљево
Катастарска парцела: 150/2 КО Ваљево
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд , Погон Ваљево, ул.
Боре Баруха 13, Ваљево
ДВ 35/10 kV ТС Теразије -ТС Златиборска
Адреса: Иве Андрића
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, „ЕПС Дистрибуција“ доо, ЕД Ужице,
ул.Момчила Тешића 13, Ужице
ДВ 110 kV
Адреса: Милића Косјеровића, Севојно
Катастарска парцела:/
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Ваљево,
ул.Боре Баруха 13, Ваљево
Извод из ТС 220/35 kV Бајина Башта
Адреса: Бесеровина
Катастарска парцела:
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Ваљево,
ул.Боре Баруха 13, Ваљево
(220kV) ДВ 297/1
ТС Краљево 3 - TС Чaчak 3,
Место: Виљуша
Распон: 99/6 - 99/5
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд,
Погон Крушевац, ул.Жупски пут бб, Крушевац
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15. Чачак

16. Пожега

17. Прибој

18. Нови Пазар

19. Јагодина

20. Зајечар

21. Бор

22. Крушевац

23. Ниш

24. Лесковац

(110 kV) ДВ 115/2 TС Чачак 3 – ТС Чачак 1
Распон 6-10,
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд,
Погон Ваљево, ул. Боре Баруха 13 Ваљево
(220kV) ДВ 214/2 ТС Краљево3-ТС Пожега
Распон 243-244,
Адреса: Гуча, Пожега
Катастарска парцела:
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Ваљевоул.Боре Баруха 13 Ваљево
ДВ „Прибој 1“ ХЕ Потеж-ТС Расадник 35/10 kV
Адреса: Пања глава
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ дoo, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој, ул. Лимска
25, Прибој
(110kV) ДВ 162 ТС Нови Пазар 1 – ТС Рашка,
Распон: 2 -2а,
Адреса: у граду (Јабланичка, Црногорска, Солунска, Мајевичка)
Катастарска парцела:/
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Крушевац,
ул. Жупски пут бб, Крушевац
(110kV) ДВ 123/6 ТС Јагодина 2 - ТС Јагодина 4,
Распон: 5y-6y
Адреса: село Мајур
Катастарска парцела:/
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Крушевац,
ул. Жупски пут бб, Крушевац
(400 kV) ДВ 403 ТС Бор 2- ТС Ниш 2
Распон: 61-62
Адреса:насеље Звездан, Зајечар
Катастарска парцела:
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд,
Погон Бор, ул. Наде Димић 40, Бор
(110 kV) ДВ 122 Б ТС Петровац-ТС Бор 1
Адреса: Зелени булевар
Катастарска парцела:/
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Бор, ул. Наде
Димић 40, Бор
(220kV) ДВ 214/1, ТС Крушевац 1 - ТС Краљево 3
Адреса: село Глободер
Распон: 20-21
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд, Погон Крушевац,
ул. Жупски пут бб, Крушевац
НВ „Ниш 1 Топоница 35 kV“
Адреса: Насеље 9 мај (Ново Село)
Катастарска парцела:
Корисник: ЈП ЕПС, Oгранак Ниш, ЕД Ниш,Бул. Др Зорана Ђинђића
46а, Ниш
Прикључни ДВ за ТС 110/10kV „Лесковац 4“
Адреса: Бул.Николе Пашића бб
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25. Пирот

26. Сурдулица

27. Врање

28. Бујановац

29. Прешево

Катастарска парцела:
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“доо (Огранак Ниш, ЕД Лесковац, ул.Стојана Љубића
16, Лесковац)
Нн мрежа 0,4 kV
Адреса: Војводе Путника 77, Пирот
Кастарска парцела:
Корисник: ЈП ЕПС, Огранак Ниш, ЕД Пирот, ул.Таковска 3, Пирот
(110 kV)ДВ 153 ТС Врање 1- ТС Врла 3,
Распон: 13-14
Адреса: Сурдулица
Катастарска парцела:
Корисник: ЕМС ад, Кнеза Милоша 11, Београд,
Погон Крушевац, Жупски пут бб, Крушевац
ДВ 35kV извод TС Сењак-TС Врањска бања,
Адреса: Суви До, између стубова 9,10 i 11.
Катастарска парцела:
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“доо, Огранак ЕД Врање, ул.Жикице Јовановић
Шпанца 21, Врање
Припадајући изводи 10 kV, ТС 35/10 kV „Бујановац 1“
Адреса: Хиландарска
Катастарска парцела:
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак ЕД Врање, ул.Жикице Јовановић
Шпанца 21, Врање
Припадајући извод 10 kV ТС 110/10 kV „Прешево“
Адреса: На железничкој станици Прешево,
Катастарска парцела:
Корисник: ЈП ЕПС, Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ доо, Огранак ЕД Врање, ул.Жикице Јовановић
Шпанца 21, Врање

Табела 1Б.
Период и локације мерења
У нискофреквентном подручју вршиће се мерења нивоа нејонизујућих зрачења у животној
средини једном у наведеном периоду у зони повећане осетљивости, за изворе нејонизујућег
зрачења на локацијама наведеним у Табелама 1А. и 1Б.
Методе мерења и прорачуна
Примењују се методе мерења и прорачуна важећих домаћих или међународних стандарда,
и то: SRPS EN 61786-1:2014 и IEC 61786-2:2014 као и стандард о испитивању утицаја на излагање
становништва нејонизујућим зрачењима SRPS EN 50413:2010 и SRPS EN 50413:2010/A1:2014.
Извештавање
Привредно друштво, предузеће или друго правно лице које врши послове систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини дужна су да Mинистарству доставе
годишњи извештај о резултатима испитивања, најкасније до 30. новембра текуће године, а у
случају ванредног догађаја одмах, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења.
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Извештај о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини
привредно друштво, предузеће или друго правно лице подноси на Обрасцу - Извештај о
систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у складу са
Правилником о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини („Службени гласник РС”, број 104/09).

Датум: ____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

Напомена: Понуђач обавезно потписује и оверава овај образац
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II-А ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА)
ПАРТИЈА 2 – ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ
Високофреквентна подручја - нејонизујућа зрачења која потичу од извора нејонизујућих зрачења,
и то од: радио базних станица мобилне телефоније и телекомуникационих предајника
радиорелејних система, у зонама повећане осетљивости.
Техничке карактеристике:
Према Програму систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за
период од 2017. до 2018. године, у високофреквентном подручју вршиће се мерења нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини, која потичу од извора нејонизујућих зрачења у зонама
повећане осетљивости, и то:
1) радио базних станица мобилне телефоније и
2) телекомуникационих предајника радиорелејних система.
Места мерења
1)

Mерења нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини која потичу од радио базних
станица мобилне телефоније, врше се у зонама повећане осетљивости у следећим насељима:
Београд, Аранђеловац, Шабац, Крагујевац, Смедерево, Пожаревац, Лозница, Ваљево, Ужице,
Краљево, Врњачка Бања, Чачак, Пожега, Прибој, Нови Пазар, Јагодина, Зајечар, Бор,
Крушевац, Ниш, Лесковац, Пирот, Врање, Бујановац и Прешево.
Насеље
1.

Београд

2.

Аранђеловац

3.

Шабац

4.

Крагујевац

5.

Смедерево

6.

Пожаревац

Локације - Радио базне станице
мобилне и фиксне бежичне телефоније
Адреса: Пастерова 2
Катастарска парцела:/
Корисник: „Теленор“ доо, Омладинских бригада 90, Нови
Београд
Адреса: Илије Гарашанина 4, Аранђеловац 2,
Катастарска парцела:/
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
Адреса: Мачванска 1, Шабац
Катастарска парцела: 437 КО Шабац
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
Адреса: Саве Ковачевића бб, Рода центар
Катастарска парцела:10825/2 КО Крагујевац 4, насеље Бубањ
Корисник: „Телеком Србија“ ад, Таковска 2, Београд
Адреса: Ђуре Даничића 88/90, Смедерево
Катастарска парцела:/
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
Адреса: Јована Шербановића 3, Пожаревац
Катастарска парцела:/
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7.

Лозница

8.

Ваљево

9.

Ужице

10. Краљево

11. Врњачка Бања

12. Чачак

13. Пожега

14. Прибој

15. Нови Пазар

16. Јагодина

17. Зајечар

18. Бор

Корисник:„Телеком Србија“ ад, Таковска 2, Београд
Адреса: Кнеза Милоша 2, Лозница 1
Катастарска парцела:/
Корисник: „Теленор“ доо, ул.Омладинских бригада 90, Нови
Београд
''BA 1056VA-Valjevo 2''
Адреса: Обрена Николића бб – на крову Здравственог центра
Ваљево
Катастарска парцела: 1526/49 КО Ваљево
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
Адреса: Димитрија Туцовића 149, Ужице
Катастарска парцела:/
Корисник: „Орион телеком“ доо, Гандијева 76а, Нови Београд
„Краљево 10 КВ“
Адреса: Трг српских ратника 1 (на хотелу Турист),
Катастарска парцела:1001/2 КО Краљево
Корисник: „Теленор“ доо, Омладинских бригада 90, Нови
Београд
Адреса: Цара Душана 3 (центар)
Катастарска парцела:/
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
Адреса: Стевана Првовенчаног
Катастарска парцела: 3813/8 KO Чачак
Корисник: „Телеком Србија“ ад, Таковска 2, Београд
Адреса: Златиборска бб, Пожега 2
Катастарска парцела:/
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
„КГ 3135 УЕ Прибој 2“
Адреса: Вељка Bлаховића 16 (хотел „Лим“)
Катастарска парцела: 1851/3 КО Прибој
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
„КГ 3065-КВ Нови Пазар-Језеро Б“
Адреса: 37. Санџачке дивизије, Језеро Б
Катастарска парцела: 840/2, 843/2, 845/2, 846/2 КО Нови Пазар
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
Адреса: Kнегиње Милице 10
Катастарска парцела:/
Корисник: „Теленор“ доо, ул.Омладинских бригада 90, Нови
Београд
„Зајечар-ЗА01“
Адреса: Доситејева 1, Зајечар
Катастарска парцела: 9433/2 КО Зајечар
Корисник: „Телеком Србија“ ад, Таковска 2 Београд
„Bor-Maxi“
Адреса: Моше Пијаде бб
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19. Крушевац

20. Ниш

21. Лесковац

22. Пирот

23. Врање

24. Бујановац

25. Прешево

Катастарска парцела: 977/70 КО Бор
Корисник: „Телеком Србија“ ад, Таковска 2 Београд
Адреса: Бул. Николе Пашића кула 9
Катастарска парцела: 2410/15 КО Крушевац
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
Адреса: Војислава Илића бб,Хитна помоћ,
општина Медијана
Катастарска парцела: 6388/17 КО Ниш-Ћеле кула
Корисник: „Телеком Србија“ ад, Таковска 2 Београд
Адреса: Дом привреде бб, Лесковац
Катастарска парцела:/
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд
Адреса: Дивизије бб, Пирот
Корисник: „VIP Mobile“ доо, Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд (присутна сва три оператора)
„Врање 4”,
Адреса: Блок 47, Париске комуне 4
Катастарска парцела: 6464, 6465, 6468, 6463/1 и 6463/2 КО
Врање1,
Корисник: „Теленор“ доо, Омладинских бригада 90, Нови
Београд
Адреса: Карађорђа Петровића 238
Катастарска парцела:/
Корисник: „Теленор“ доо, Омладинских бригада 90, Нови
Београд
„Прешево 2“
Адреса: 15. новембар 90,
Катастарска парцела: 2552 КО Прешево
Корисник: „Теленор“ доо, Омладинских бригада 90, Нови
Београд

Табела 2А.
2) Mерења нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини која потичу од
телекомуникационих предајника радиорелејних система, вршиће се у зонама повећане
осетљивости у следећим насељима: Београд, Аранђеловац, Шабац, Крагујевац,
Смедерево, Пожаревац, Лозница, Мали Зворник, Ваљево, Ужице, Краљево, Чачак,
Пожега, Прибој, Нови Пазар, Јагодина, Зајечар, Бор, Ниш, Лесковац и Бујановац.
Насеље
1.

Београд

2.

Аранђеловац

3.

Шабац

Локације - Телекомуникациони предајници радиорелејних
система
Адреса: Масарикова (Београђанка), Београд
Катастарска парцела: /
Корисник: "Бeта радио", ул.Мије Ковачевић 10д, Београд
Адреса: Проте Исаковић бб, Рисовача, Аранђеловац,
44°18’13,26’’N и 20°34'14'' E
Корисник: "Радио Шумадија", ул.Кнеза Михаила 108,
Аранђеловац
Адреса: Кнеза Лазара 1, Шабац
Катастарска парцела: /
Корисник: „Радио Шабац“, ул.Кнеза Лазара 1, Шабац
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4.

Крагујевац

5.

Смедерево

6.

Пожаревац

7.

Лозница

8.

Мали Зворник

9.

Ваљево

10. Ужице

11. Краљево

12. Чачак

13. Пожега

14. Прибој

15. Нови Пазар

16. Јагодина

17. Зајечар

18. Бор

Адреса: Милице Срећковић 25, Крагујевац
Катастарска парцела:/
Корисник: „Радио 34”, ул.Милице Срећковић 25, Крагујевац
Адреса: Шалиначка бб, Смедерево
Катастарска парцела:/
Корисник: „ Radio Lux“ доо, ул.Краља Петра I бр.2, Смедерево
Адреса: Боже Димитријевића бб, Пожаревац
Катастарска парцела:
Корисник: ПД "BRAVO" доо, ул.Прилепска 20/6, Пожаревац
Адреса: Гучевска, Кличевац, Лозница
Катастарска парцела:
Корисник: Радио дифузно друштво „РТВ АС“ доо Шабац,
ул.Краља Милана 9, Шабац
Адреса: Велика Река (ТВ репетитор)
Катастарска парцела: 1874, 1875 и 1867 КО Велика Река
Корисник: ЈП „Емисиона техника и везе“, ул.Кнеза Вишеслава 88,
Београд (власници парцела приватна лица)
Адреса: Владике Николаја бб (Нове пијаце тржни центар), Ваљево
Катастарска парцела:/
Корисник: "Радио АC 014" доо , ул.Владике Николаја бб, Ваљево
Адреса: село Дубоко (Севојно,Ужице)
Катастарска парцела:/
Корисник: „Радио “ доо, ул.Михајла Пупина 1, Ужице
Адреса: Водоторањ-ул.Милорада Бркушанца Мишка, Краљево
Катастарска парцела:/
Корисник: „Мелос“ доо, ул.Хајдук Вељкова 2, Краљево
Адреса: Љубићки кеј 17/1,Чачак
Катастарска парцела: /
Корисник: „Џокер“, ул.Љубићки кеј 17/1,Чачак
Адреса: Француска 1
Катастарска парцела:/
Корисник: Јавно информативно предузеће „Радио Пожега",
ул.Француска 1, Пожега
Адреса: репетитор на Бићу
Катастарска парцела:/
Корисник: Информативни центар Прибој ад, Трг ФАП-а бб,
Прибој
Адреса: Градска бб (трансмитер), предајник на брду
Катастарска парцела:/
Корисник: Трговинско информативно предузеће "Double E" доо,
ул.Градска бб, Нови Пазар (у Рател дозволи: ул. Расима
Халиловића 2Б/15)
Адреса: Краља Петра I Е2 Б1/3 (индустријска зона), Јагодина
Катастарска парцела:/
Корисник: „Радио Гонг" привредно друштво „Елек Гарић“доо, ул.
Краља Петра I бр.15, Јагодина
Адреса: Др Митке Поповић (извор: РАТЕЛ), Зајечар
Катастарска парцела:
Корисник: „Радио Магнум“, ул.Салашка 6, Зајечар
Адреса: Хајдук Вељка бб, Бор
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19. Ниш

20. Лесковац

21. Бујановац

Катастарска парцела:2471 КО Бор 1
Корисник: „Радио Антена“доо, ул.Сремска 58А, Вршац
Адреса: Вожда Карађорђа 13, Ниш
Катастарска парцела:/
Корисник: „Радио Банкер“, ул.Вожда Карађорђа 13, Ниш
Адреса: Војводе Мишића 2, Лесковац,
Катастарска парцела:/
Корисник: „Радио 016"доо, ул.Војводе Мишића 2, Лесковац
Адреса: Карађорђа Петровића
Катастарска парцела:/
Корисник: ЈП РТВ Бујановац, Карађорђев трг бб, Бујановац

Табела 2Б.
Период и локације мерења
У високофреквентном подручју вршиће се мерења нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини једном у наведеном периоду у зони повећане осетљивости, за изворе
нејонизујућег зрачења на локацијама наведеним у Табелама 2А. и 2Б.
Методе мерења и прорачуна
Примењују се методе мерења и прорачуна важећих домаћих или међународних стандарда,
и то: SRPS EN 61566:2009, као и стандард о испитивању утицаја на излагање становништва
нејонизујућим зрачењима SRPS EN 50413:2010 и SRPS EN 50413:2010/A1:2014.
Извештавање
Привредно друштво, предузеће или друго правно лице које врши послове систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини дужна су да Mинистарству, доставе
годишњи извештај о резултатима испитивања, најкасније до 30. новембра текуће године, а у
случају ванредног догађаја одмах, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења.
Извештај о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини
привредно друштво, предузеће или друго правно лице подноси на Обрасцу - Извештај о
систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у складу са
Правилником о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини („Службени гласник РС”, број 104/09).

Датум: ____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

Напомена: Понуђач обавезно потписује и оверава овај образац
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ( члан 75. И 76. ЗЈН ) И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ОБЕ
ПАРТИЈЕ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН:
Правна лица:Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници:Извод
из
регистра
Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
Начин доказивања:
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
привреде, кривична дела против животне конкурсне документације), којом понуђач
средине, кривично дело примања или под пуном материјалном и кривичном
давања мита, кривично дело преваре (чл. одговорношћу потврђује да испуњава услове
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН):
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Правна лица: 1) Извод из казнене ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
евиденције, односно уверењe основног
овом конкурсном документацијом
суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за
кривична
дела
против
привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.Напомена:
Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
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седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод
из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од
кривичних
дела
организованог
криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује
да
законски
заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
животне
средине,
кривично
дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више
зсконских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних 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
(захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.

3.

Начин доказивања:
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН):
Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних
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4.

јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:
Р.бр.

1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Пословни капацитет:

Докази:
Фотокопија
Сертификата
о
акредитацији, којим се потврђује да
организација
задовољава
услове
стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, те
је компетентна за обављање послова
испитивања који су специфицирани у
обиму акредитације;
- Фотокопија Обима акредитације за
оцењивање
усаглашености,
за
одговарајуће
стандарде
за
нискофреквентно подручје(SRPS EN
61786-1:2014 и IEC 61786-2:2014 као и
стандард о испитивању утицаја на
излагање становништва нејонизујућим
зрачењима SRPS EN 50413:2010 и SRPS
EN 50413:2010/A1:2014) и/или за
високофреквентно подручје (SRPS EN
61566:2009, као и стандард о
испитивању утицаја на излагање
становништва
нејонизујућим
зрачењима SRPS EN 50413:2010 и SRPS
EN 50413:2010/A1:2014).

А) Понуђач мора да буде акредитован
код Акредитационог тела Србије
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Б) Понуђач мора да има Решење
Министарства надлежног за обављање
послова из области заштите животне
средине о испуњености услова
за
правна лица која врше послове
систематског
испитивања
нивоа
нејонизујућих зрачења у животној
средини, као и начин и методе
испитивања у животној средини у
складу са Правилником о условима
које морају да испуњавају правна лица
која врше послове систематског
испитивања
нивоа
нејонизујућих
зрачења у животној средини, као и
начин и методе испитивања у животној
средини („Сл.гласник РС“ бр.104/09).
2.
Кадровски капацитет:
Најмање 3 запослена/радно ангажована
лица са минимум високим образовањем
стеченим на студијама другог степена
(дипломске академске студије/мастер,
специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године и најмање
5 година радног искуства у струци на
пословима
испитивања
нивоа
нејонизујућих зрачења и процене нивоа
излагања нејонизујућим зрачењима
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- Фотокопија Решења о условима које
морају да испуњавању правна лица која
врше послове систематског испитивања
нивоа
нејонизујућих
зрачења
у
животној средини, као и начин и
методе
испитивања
у
животној
средини, издат од стране министарства
надлежног за обављање послова из
области заштите животне средине.

Докази:
-Копија М-А обрасца фонда ПИО за
стално запослене и лица која су у
радном односу код понуђача (за сваког
радника појединачно) из кога се види
да је радник пријављен на пензијско и
инвалидско осигурање или копије
одговарајућих уговора закључених у
складу са Законом о раду из којих се
види да је одређено лице ангажовано
код понуђача.
-Фотокопије диплома о стеченом
високом образовању
-Копије уговора о раду или другом
виду радног ангажовања или потврде
послодаваца, из којих се прецизно може
утврдити тражено радно искуство на
пословима
испитивања
нивоа
нејонизујућих зрачења и процене нивоа
излагања нејонизујућим зрачењима
(Списак запослених/радно ангажованих
лица се уноси у Образац 7 - Кадроваски
капацитет који је саставни део ове
Конкурсне документације)
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III-a УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова (пословног и кадровског капацитета) доказује се
достављањем доказа како је наведено у табели за додатне услове.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације),
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом. Доказ за додатни услов – пословни и кадровски капацитет може да
достави само један понуђач из групе понуђача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може
и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености
услова), понуђач ће бити дужан да достави доказе наведене у табели за обавезне услове.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности
доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно
наведу да се налазе у регистру понуђача.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
IV
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:
Основни критеријум:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“ за обе партије. Приликом оцене понуда као релевантна
узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а из Обрасца понуде, за обе партије.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „најкраћи рок
извршења услуге“ , односи се на обе партије.

V
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезно;
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Обрасци о испуњености додатних услова (Образац 7)
8) Техничке карактеристике предмета набавке (спецификација);
9) Модел уговора;
10) Образац изјаве понуђача о достављању менице као средства обезбеђења.
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Услуга
систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години
за потребе Наручиоца. (заокружити слово испред партије за коју се подноси понуда):
А. Партију 1
Б. Партију 2
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

25 OД 51

Конкурсна документација за ЈН мале вредности број 1.2.12/18

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка Услуга систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години;
ПАРТИЈА 1 –НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ:
Уписује понуђач где је предвиђено

Укупна понуђена цена за Услуге систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини у 2018.години, за Партију 1 – ________________динара
нискофреквентно подручје без ПДВ-а у
динарима
Укупна понуђена цена за Услуге систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини у 2018. години, за Партију 1 – _______________динара
нискофреквентно подручје са ПДВ-ом у
динарима
У року не краћем од 5 и не
дужем од 45 дана од дана
Рок и начин плаћања
службеног пријема исправног
рачуна,
извештаја
о
резултатима испитивања и
Записника о примопредаји
Рок важења понуде
_________ дана од дана
(не може бити мањи од 30 дана)
отварања понуда
Рок извршења предметне услуге (не може бити
дужи од 30.11.2018. године)
_________________ (уписати
датум извршења услуге)
Рок за достављање извештаја о резултатима
испитивања (не може бити дужи од 30.11.2018. _________________ (уписати
датум)
године)
Прецизирано
Конкурсном
документацијом
у
делу
Место извршења
Техничке
карактеристике
предмета
јавне
набавке
(спецификација)
Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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5 А) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка Услуга систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години;
ПАРТИЈА 2 – ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ:
Уписује понуђач где је предвиђено

Укупна понуђена цена за Услуге систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у ________________динара
животној средини у 2018.години, за Партију 2 –
високофреквентно подручје без ПДВ-а у
динарима
Укупна понуђена цена за Услуге систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења ________________динара
зрачења у животној средини у 2018. години, за
Партију 2 – високофреквентно подручје са ПДВом у динарима
У року не краћем од 5 и не
дужем од 45 дана од дана
Рок и начин плаћања
службеног пријема исправног
рачуна,
извештаја
о
резултатима испитивања и
Записника о примопредаји
Рок важења понуде
_________ дана од дана
(не може бити мањи од 30 дана)
отварања понуда
Рок извршења предметне услуге (не може бити
дужи од 30.11.2018. године)
Рок за достављање извештаја о резултатима
испитивања (не може бити дужи од 30.11.2018.
године)
Место извршења

Датум

_________________ (уписати
датум извршења услуге)
_______________ (уписати
датум)
Прецизирано
Конкурсном
документацијом
у
делу
Техничке
карактеристике
предмета
јавне
набавке
(спецификација)
Понуђач

М.П.
_____________________________

________________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1) ПАРТИЈА 1 – НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ:
Ред.бр.

Врста услуге

1

2

1.1.

Мерење нивоа
нејонизујућег зрачења
у животној средини у
нискофреквентном
подручју, према
Табелама 1А. и 1Б.

Јединица Количина Јединична Јединична
Укупна
Укупна
мере
цена
цена
цена услуге цена услуге
услуге у
услуге у у динарима у динарима
динарима динарима без ПДВ-а са ПДВ-ом
без ПДВ-а са ПДВ-ом
3
4
5
6
7 (4x5)
8 (4x6)
бр.
мерења

У К У П Н А

55

Ц Е Н А

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи који подносе понуду за Партију 1. треба да попуне образац структуре цене на
следећи начин:
1) У колони 5. уписује се цена услуге по јединици мере без ПДВ-а;
2) У колони 6. уписују се цена услуге по јединици мере са ПДВ-ом;
3) У колони 7. уписује се укупна цена услуге без ПДВ-а која се добија множењем износа у
колони 4. са износом у колони 5.;
4) У колони 8. уписује се укупна цена услуге са ПДВ-ом која се добија множењем износа у
колони 4. са износом у колони 6 .

Датум:

М.П.
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2) ПАРТИЈА 2 – ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ:

Ред.бр.

Врста услуге

1

2

1.1.

Мерење нивоа
нејонизујућег зрачења
у животној средини у
високофреквентном
подручју, према
Табелама 2А. и 2Б.

Јединица Количина Јединична Јединична
Укупна
Укупна
мере бр. мерења
цена
цена
цена услуге цена услуге
услуге у
услуге у у динарима у динарима
динарима динарима без ПДВ-а са ПДВ-ом
без ПДВ-а са ПДВ-ом
3
4
5
6
7 (4x5)
8 (4x6)
бр.
мерења

У К У П Н А

46

Ц Е Н А

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи који подносе понуду за Партију 2. треба да попуне образац структуре цене на
следећи начин:
1) У колони 5. уписује се цена услуге по јединици мере без ПДВ-а;
2) У колони 6. уписују се цена услуге по јединици мере са ПДВ-ом;
3) У колони 7. уписује се укупна цена услуге без ПДВ-а која се добија множењем износа у
колони 4. са износом у колони 5.;
4) У колони 8. уписује се укупна цена услуге са ПДВ-ом која се добија множењем износа у
колони 4. са износом у колони 6 .

Датум:

М.П.
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.
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ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ

_______________________________________________________
(назив и седиште понуђача/подизвођача/члана групе)
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН (,,Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(,,Службени гласник РС“ број 86/15“) дајемо следећу

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Услуга систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини у 2018. години, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
Понуђача:

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу:
ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________________[навести назив и
седиште понуђача] у поступку јавне набавке Услуга систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години, испуњава све услове из чл.
75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Датум: _____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке Услуга систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години, испуњава све услове из чл. 75.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____________
Датум: _____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

33 OД 51

Конкурсна документација за ЈН мале вредности број 1.2.12/18

ОБРАЗАЦ 7
Образац којим се доказује да понуђач располаже довољним кадроваским
капацитетом
Напомена: Уз попуњен списак понуђач је дужан да достави копије М-А обрасца фонда
ПИО за стално запослене и лица која су у радном односу код понуђача (за сваког радника
појединачно) из кога се види да је радник пријављен на пензијско и инвалидско осигурање
или копије одговарајућих уговора закључених у складу са Законом о раду из којих се види
да је одређено лице ангажовано код понуђача.
-Фотокопије диплома
-Копије уговора о раду или другом виду радног ангажовања или потврде послодаваца, из
којих се прецизно може утврдити тражено радно искуство на пословима испитивања
нивоа нејонизујућих зрачења и процене нивоа излагања нејонизујућим зрачењима
(заокружити слово испред партије за коју се попуњава списак:)
А) Партија 1;
Б) Партија 2.
Списак и квалификациона структура радника
Редни
број

Име и презима радника и Радно место у Стручна спрема
место рада
систематизацији /
по уговору

Године
радног
искуства
у
струци
на
пословима
испитивања
нивоа
нејонизујућих
зрачења

1.
2.
3.
4.
5.

Место:________________
Датум:________________

М.П.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ИСПИТИВАЊА НИВОА
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – ПАРТИЈА 1 – НИСКОФРЕКВЕНТНА ПОДРУЧЈА

Уговорне стране:
1. Република Србија - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд,
Немањина 22-26, ПИБ 110125138, матични број 17907344, које представља министар
Горан Триван (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. _____________________________________ са седиштем у ______________________,
улица
и
број
___________________________,
кога
заступа
директор
_______________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга) (попуњава
понуђач)
ПИБ: _____________________ (попуњава понуђач)
Матични број: _____________(попуњава понуђач
Брoj рачуна: __________________________код банке_______________(попуњава понуђач)
Остали чланови групе/подизвођачи (само уколико има њиховог учешћа):
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4.________________________________________
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закона), спровео поступак јавне набавке мале
вредности чији је предмет прибављање Услуга систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години, за своје потребе, јавна набавка
број 1.2.12/18;
- да је Пружалац услуге дана _______ 2018. године, доставио понуду број ___________(у
даљем тексту: Понуда) за Партију 1, која у потпуности одговара условима и захтевима из
конкурсне документације, а која је саставни део Уговора;
- да је Наручилац, у складу са чланом 107. и 108. Закона, применом критеријума „најнижа
понуђена цена“, донео Одлуку о додели уговора број: ___________ од ____________2018.
године, којом је уговор за Партију 1 доделио Пружаоцу услуга (недостајући подаци биће
накнадно попуњени).
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Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем
Услуге систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018.
години – Партија 1 – Нискофреквентно подручје у свему према Обрасцу понуде,
Техничким карактеристикама предмета јавне набавке (спецификација) из Конкурсне
документације, који су саставни део овог Уговора. ( у даљем тексту: услуге).
Пружалац услуге је дужан да уговорене услуге изврши стручно и квалитетно, у
свему према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла,
сходно датој понуди.
Вредност уговора и начин плаћања
Члан 2.
Укупна уговорна вредност износи _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________ динара са ПДВ-ом. (попуњава понуђач)
У укупну уговорну вредност (понуђена цена) су укључени сви трошкови који
настају по основу извршења предметних услуга.
Укупна уговорна вредност је фиксна током читавог периода важења овог Уговора.
Средства за реализацију овог уговора у току 2018. године обезбеђена су Законом о
буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ број 113/2017).
Наручилац се обавезује да плаћање изврши једнократно након завршених
целокупних услуга на текући рачун Пружаоца услуге који је наведен у овом Уговору, у
року не краћем од 5 и не дужем од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна,
достављеног извештаја о резултатима испитивања и потписаног Записника о
примопредаји од представника Наручиоца и представника Пружаоца услуге.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 3.
Пружалац услуге, у року од 7 дана од дана закључења Уговора, предаје Наручиоцу
као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
- бланко потписану и оверену сопствену меницу за добро извршење посла са
назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ (безусловну и
неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”), са роком важења 10 дана дуже од дана истека
рока на који је закључен уговор
- Менично овлашћење да се сопствена меницa у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен
уговор, клаузулама: безусловно, неопозиво, „по виђењу“ и „без протеста”, може поднети
на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат Пружаоца услуга, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана пре дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан
са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
Пружаоца услуге.
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Наручилац ће, уколико Пружалац услуга не буде извршавао уговорне обавезе у
свему према одредбама овог Уговора, активирати достављено средство обезбеђења за
добро извршење посла.
Рок и начин извршења предметне услуге
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да ће уговорене услуге из члана 1. овог уговора, које
су детаљно описане у Техничким карактеристикама предмета јавне набавке
(спецификација) из Конкурсне документације извршити до _______________ године.
(попуњава понуђач и уписује датум из Обрасца понуде)
Пружалац услуге се обавезује да ће извештај са детаљним резултатима извршене
услуге систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018.
години за Партију 1 доставити Наручиоцу до _____________године. (попуњава понуђач и
уписује датум из Обрасца понуде)
Комуникација
Члан 5.
Комуникација између Наручиоца и Пружаоца услуге, а у вези са реализацијом овог
уговора, одвијаће се електронским путем или путем телефакса преко координатора који су
за то одређени.
Одговорно лица Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговорних
обавеза је: _______________, телефон________, е-mail __________. (попуњава
Наручилац)
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Пружаоца
услуге
је:
_________________________,
телефон
________________,
e-mail:
_______________________________________(попуњаваПонуђач).
Виша сила
Члан 6.
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавезеа једне
или друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне
стране се ослобађају извршења обавеза за време док трају наведене околности и по основу
овога ни једна уговорних страна нема право на било какву наканду.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да писаним путем обавести другу
уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку
престанка тих околности.
Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су јој биле
познате у тренутку закључења овог Уговора и преузимања уговорних обавеза.
У случају да околности из става 1. овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана
свака уговорна страна може раскинути Уговор.
Посебна обавеза Пружаоца услуге
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана
настанка промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним
набавкама, о промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан
начин.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 8.
Овај Уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених
представника уговорних страна и достављања средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, и закључује се са роком важења до коначног извршења свих уговорених
обавеза.
Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 15 дана од дана
достављања писаног обавештења о отказу.
Наручилац има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без отказног
рока, ако Пружалац услуге не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним
роковима, о чему ће га писаним путем обавестити.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају
договором. У случају да исте не могу решити договором, спор ће решавати стварно
надлежан суд у Београду.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима у делу који није супротан императивним одредбама Закона о
јавним набавкама, Закона о буџетском систему и Закона о буџету.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два)
примерка налазе код сваке уговорне стране.

за НАРУЧИОЦА
МИНИСТАР

за ПОНУЂАЧА
ДИРЕКТОР

Горан Триван
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VI – А МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ИСПИТИВАЊА НИВОА
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – ПАРТИЈА 2 – ВИСОКОФРЕКВЕНТНА
ПОДРУЧЈА

Уговорне стране:
1. Република Србија - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд,
Немањина 22-26, ПИБ 110125138, матични број 17907344, које представља министар
Горан Триван (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. _____________________________________ са седиштем у ______________________,
улица
и
број
___________________________,
кога
заступа
директор
_______________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга) (попуњава
понуђач)
ПИБ: _____________________ (попуњава понуђач)
Матични број: _____________(попуњава понуђач
Брoj рачуна: __________________________код банке_______________(попуњава понуђач)
Остали чланови групе/подизвођачи (само уколико има њиховог учешћа):
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4.________________________________________
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закона), спровео поступак јавне набавке мале
вредности чији је предмет прибављање Услуга систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години, за своје потребе, јавна набавка
број 1.2.12/18;
- да је Пружалац услуге дана _______ 2018. године, доставио понуду број ___________(у
даљем тексту: Понуда) за Партију 2, која у потпуности одговара условима и захтевима из
конкурсне документације, а која је саставни део Уговора;
- да је Наручилац, у складу са чланом 107. и 108. Закона, применом критеријума „најнижа
понуђена цена“, донео Одлуку о додели уговора број: ___________ од ____________2018.
године, којом је уговор за Партију 2 доделио Пружаоцу услуга (недостајући подаци биће
накнадно попуњени).
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Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем
Услуге систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018.
години – Партија 2 – Високофреквентна подручја у свему према Обрасцу понуде,
Техничким карактеристикама предмета јавне набавке (спецификација) из Конкурсне
документације, који су саставни део овог Уговора. ( у даљем тексту: услуге).
Пружалац услуге је дужан да уговорене услуге изврши стручно и квалитетно, у
свему према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла,
сходно датој понуди.
Вредност уговора и начин плаћања
Члан 2.
Укупна уговорна вредност износи _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________ динара са ПДВ-ом. (попуњава понуђач)
У укупну уговорну вредност (понуђена цена) су укључени сви трошкови који
настају по основу извршења предметних услуга.
Укупна уговорна вредност је фиксна током читавог периода важења овог Уговора.
Средства за реализацију овог уговора у току 2018. године обезбеђена су Законом о
буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ број 113/2017).
Наручилац се обавезује да плаћање изврши једнократно након завршених
целокупних услуга на текући рачун Пружаоца услуге који је наведен у овом Уговору, у
року не краћем од 5 и не дужем од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна,
достављеног извештаја о резултатима испитивања и потписаног Записника о
примопредаји од представника Наручиоца и представника Пружаоца услуге.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 3.
Пружалац услуге, у року од 7 дана од дана закључења Уговора, предаје Наручиоцу
као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
- бланко потписану и оверену сопствену меницу за добро извршење посла са
назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ (безусловну и
неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”), са роком важења 10 дана дуже од дана истека
рока на који је закључен уговор
- Менично овлашћење да се сопствена меницa у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен
уговор, клаузулама: безусловно, неопозиво, „по виђењу“ и „без протеста”, може поднети
на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат Пружаоца услуга, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана пре дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан
са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
Пружаоца услуге.
40 OД 51

Конкурсна документација за ЈН мале вредности број 1.2.12/18

Наручилац ће, уколико Пружалац услуга не буде извршавао уговорне обавезе у
свему према одредбама овог Уговора, активирати достављено средство обезбеђења за
добро извршење посла.
Рок и начин извршења предметне услуге
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да ће уговорене услуге из члана 1. овог уговора, које
су детаљно описане у Техничким карактеристикама предмета јавне набавке
(спецификација) из Конкурсне документације извршити до _______________ године.
(попуњава понуђач и уписује датум из Обрасца понуде)
Пружалац услуге се обавезује да ће извештај са детаљним резултатима извршене
услуге систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018.
години за Партију 2 доставити Наручиоцу до _____________године. (попуњава понуђач и
уписује датум из Обрасца понуде)
Комуникација
Члан 5.
Комуникација између Наручиоца и Пружаоца услуге, а у вези са реализацијом овог
уговора, одвијаће се електронским путем или путем телефакса преко координатора који су
за то одређени.
Одговорно лица Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговорних
обавеза је: _______________, телефон________, е-mail __________. (попуњава
Наручилац)
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Пружаоца
услуге
је:
_________________________,
телефон
________________,
e-mail:
_______________________________________(попуњаваПонуђач).
Виша сила
Члан 6.
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавезеа једне
или друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне
стране се ослобађају извршења обавеза за време док трају наведене околности и по основу
овога ни једна уговорних страна нема право на било какву наканду.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да писаним путем обавести другу
уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку
престанка тих околности.
Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су јој биле
познате у тренутку закључења овог Уговора и преузимања уговорних обавеза.
У случају да околности из става 1. овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана
свака уговорна страна може раскинути Уговор.
Посебна обавеза Пружаоца услуге
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана
настанка промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним
набавкама, о промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан
начин.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 8.
Овај Уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених
представника уговорних страна и достављања средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, и закључује се са роком важења до коначног извршења свих уговорених
обавеза.
Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 15 дана од дана
достављања писаног обавештења о отказу.
Наручилац има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без отказног
рока, ако Пружалац услуге не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним
роковима, о чему ће га писаним путем обавестити.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају
договором. У случају да исте не могу решити договором, спор ће решавати стварно
надлежан суд у Београду.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима у делу који није супротан императивним одредбама Закона о
јавним набавкама, Закона о буџетском систему и Закона о буџету.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два)
примерка налазе код сваке уговорне стране.

за НАРУЧИОЦА
МИНИСТАР

за ПОНУЂАЧА
ДИРЕКТОР

Горан Триван
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику. Поступак јавне набавке се води на српском језику.
2. Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуде се достављају на адресу: Министарство заштите животне средине,
Омладинских бригада 1, Нови Београд. Коверат са понудом на предњој страни мора
имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ - Услуга систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години, број 1.2.12/18“. На понуди
нагласити за коју се партију/партије подноси понуда.
Понуде треба да стигну на горе наведену адресу Наручиоца најкасније до 10,00
часова дана 23.05.2018. године.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
• Образац Техничке карактеристике предмета јавне набавке;
• Образац понуде (Образац 1);
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
• Образац трошкова припреме понуде – није обавезан (Образац 3);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
• Образац Изјава о достављању сопствене менице као средства финансијског
обезбеђења
• Модел уговора
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Образац којим се доказује да понуђач располаже довољним кадроваским
капацитетом (Образац 7)
• Доказе предвиђене за испуњеност додатних услова - пословни и кадровски
капацитет
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације које понуђачи
могу преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници www.еkologija.gov.rs.
Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине
саставни део понуде да попуни читко, потпише од стране одговорног лица и овери
печатом. Понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима
је назначено у напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са подизвођачима
или понуда није заједничка.
Јавно отварање понуда спровешће се дана 23.05.2018. године у 10,15 часова у
просторијама Наручиоца, на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд – канцеларија
610 (зграда СИВ 3).
3. Измена, допуна и опозив понуде
До истека рока за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни, измени и
допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуда. Понуђач је дужан
да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Достава измене, допуне или опозива понуде врши се на исти начин као достављање
понуде, у затвореној коверти/кутији на којој је јасно назначено:
Измена (односно допуна, односно измена и допуна, односно опозив) понуде за
јавну набавку број 1.2.12/18 - Услуга систематског испитивања нивоа нејонизујућих
зрачења у животној средини у 2018. години – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте потребно је навести назив и адресу понуђача. Уколико
понуду подноси група понуђача, на полеђини је потребно то назначити и навести називе и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Измена и/или допуна понуде мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити
њену стварну садржину као и стварну садржину измењене/допуњене понуде у циљу
могућности упоређивања исте са другим понудама. У супротном, сматраће се да
измена/допуна понуде није достављена и разматраће се првобитно достављена понуда.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
4. Обавештење о партијама и варијантама понуде
Јавна набавка је обликована у две партије: Партија 1 – Нискофреквентно подручје и
Партија 2 – Високофреквентно подручје.
Понуда са варијантама није дозвољена.
•

5. Валута и цена у понуди
Цена изражена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Понуђена цена за предметну набавку је фиксна.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
6. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
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Овлашћено лице понуђача потписује и оверава Образац - Изјава о достављању
сопствене менице као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла
(безусловну и неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”), у висини 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен
уговор. Изабрани понуђач мора да достави у року од 7 дана од дана потписивања уговора
бланко потписану и оверену сопствену меницу за добро извршење посла, Менично
овлашћење у корист наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о извршеној
регистрацији менице.
7. Важење понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У
случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача
продужење рока важења понуде. Ако понуђач прихвати захтев за продужење рока важења
понуде, не може мењати своју понуду.
8. Понуда са подизвођачима
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
9. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН
и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
• члану групе који доставља средство обезбеђења
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. Трошкови припремања понуде
Понуђач треба да попуни, потпише и овери Oбразац 3 конкурсне документације у
поглављу V у коме представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не мора да попуњава,
потписује и оверава овај образац.
11. Независна понуда
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери Образац 4 у поглављу V – Изјава о
независној понуди у конкурсној документацији. На тај начин он потврђује да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
12. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82.
Закона о јавним набавкама. Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах и без
одлагања достави доказ негативне референце, у свему у складу са чланом 83. ЗЈН.
13. Посебни захтеви наручиоца од којих зависи прихватљивост понуде
13.1. Рок и место извршења услуге
Наручилац захтева од изабраног понуђача да предметну услугу изврши до
30.11.2018. године
Место извршења услуга је детаљно наведено у Техничким карактеристикама
набавке (спецификација) из Конкурсне документације.
13.2. Начин и рок плаћања
Наручилац ће плаћање вршити у року не краћем од 5 и не дужем од 45 дана од дана
службеног пријема исправног рачуна, достављеног извештаја о резултатима испитивања и
потписаног Записника о примопредаји од представника Наручиоца и представника
Понуђача.
14. Заштита података и поверљивост
Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са
чланом 14. ЗЈН. Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља
на располагање у складу са чланом 15. ЗЈН.
15. Додатне информације и/или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
ana.t.mladjen@ekologija.gov.rs,
електронске
поште
на
e-mail:
kristina.peric@ekologija.gov.rs, или факсом на број 011/31-31-361] тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Услугу
систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, ЈН бр 1.2.12/18”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или
појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова.
16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола и
допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
17. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
18. Начин и рок за подношење Захтева за заштиту права понуђача са
детаљним упутством о садржини потпуног захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
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претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија). Радно време наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail: ana.t.mladjen@ekologija.gov.rs, факсом на број 011/31-31-361 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Министарство заштите животне средине; јавна набавка број
1.2.12/18;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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VIII
ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
-ПАРТИЈА 1-

ИЗЈАВА

Понуђач ______________________________________________________(назив и седиште понуђача)
изјављује да ће Наручиоцу, у случају доделе уговора за јавну набавку Услуге систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години – Партија 1,
број 1.2.12/18, у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити бланко потписану
и оверену сопствену меницу за добро извршење посла - безусловну и неопозиву, „по
виђењу“ и „без протеста”, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор, као и Менично
овлашћење у корист Наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о извршеној
регистрацији менице.

Датум:______________
М.П.

50 OД 51

ПОНУЂАЧ
- потпис -

Конкурсна документација за ЈН мале вредности број 1.2.12/18

VIII-А
ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
-ПАРТИЈА 2-

ИЗЈАВА

Понуђач ______________________________________________________(назив и седиште понуђача)
изјављује да ће Наручиоцу, у случају доделе уговора за јавну набавку Услуге систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години – Партија 2,
број 1.2.12/18, у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити бланко потписану
и оверену сопствену меницу за добро извршење посла - безусловну и неопозиву, „по
виђењу“ и „без протеста”, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор, као и Менично
овлашћење у корист Наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о извршеној
регистрацији менице.

Датум:______________
М.П.
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