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П О З И В 

за доставу понуде 

 
рб Предмет набавке 

1 
УСЛУГЕ МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ – МИКРОКЛИМА, 

ОСВЕТЉЕНОСТ, ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ, ЗРАЧЕЊА 

Укупно без пдв-а:     

Пдв…% 

Укупно са пдв-ом:  

 

 
                                     Техничка спецификација  
 
 
 

НАЗИВ 

1. Испитивање микроклиме са издавањем стручног налаза 
Оквирни број мерних места 120 

2. Испитивање осветљености са издавањем стручног налаза 
Оквирни број мерних места 120 

3. Испитивање хемијских штетности са издавањем стручног налаза 
Оквирни број компоненти 15 

4. Испитивање нејонизујућих зрачења са издавањем стручног налаза 
5. Оквирни број мерних места 15 

 
  
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧЕ: 
 
Да поседује неопходан  пословни капацитет, односно: 

 
- да има најмање 5 референци из области која је предмет набавке, мерења и испитивања услова радне 

околине, у последњих 3 године (доказ референц потврде оверене од стране Корисника услуге); 
- Лиценца Министарства рада, запошљавања и социјалне политике за обављање послова мерења и испитивања услова 

радне околине (доказ копија лиценце); 

- Да Понуђач има сертификован систем менаџмента сагласно захтевима стандарда: ISO 9001 (доказ копија 
сертификата); 

- Да Понуђач има сертификован систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду сагласно 
захтевима стандарда: OHSAS 18001 (доказ копија сертификата); 

- Да Понуђач има сертификован систем менаџмента заштитом животне средине сагласно захтевима 
стандарда: ISO 14001 (доказ копија сертификата). 
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Да поседује неопходан кадровски капацитет, односно: 
 

- има најмање 3 дипломирана машинска инжењера – VII-1 степена стручне спреме, у радном односу; 
  

- има најмање 3 дипломирана електро инжењера - VII-1 степена стручне спреме, у радном односу;  
 

- има најмање 3 дипломирана инжењера технологије - VII-1 степена стручне спреме, у радном односу;  
 

- има најмање 2 дипломирана инжењера физико хемије - VII-2 степена стручне спреме, у радном односу;  
 

- има најмање 2 доктора специјалисте медицине рада - степена стручне спреме, у радном односу;  
 

- има најмање 8 дипломираних инжењера са уверењем за обављање послова мерења и испитивања услова радне 

околине, у радном односу;  

 

 

 

Докази неопходног кадровског капацитета: 
 

• фотокопија одговарајућих појединачних образаца М којим се потврђује пријава, промена или одјава на 
обавезно социјално осигурање за запослене;  

• фотокопија радних књижица; 

• фотокопија диплома запослених са траженим звањима; 

• фотокопије одговарајућих уверења и лиценци о положеном стручном  испиту; 
 

 
Рок за подношење понуде 

 

20.4.2021.  до 10 часова 

Начин подношења понуде 

 

javnenabavke@gakfront.org 

Критеријум за оцену понуде 

 

Најнижа понуђена цена 

Начин плаћања 

 

Одложено, 30 дана 

Начин испоруке / извршења 

 

Након пријема наруџбенице, Fco магацин купца 

Важност понуде 

 

30 дана 
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