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На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. i
14/15 и 68/15, у даљем тексту3акон),члана 6. -Правилника о
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1. општи подАци о ЈдвноЈ нд6двци

Назив и адреса
Наручиоца

ii

I
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд,

Улица Балканска бр.13, 11000 Београд ;

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта ;
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта ~~

Интернет страница
Наручиоца wwW,eps.rs

Врста поступка
I е

Отворени поступак

Предметјавне набавке
Набавка І ОБАРА: „Набавка опреме за магацине у Огранку

ДЛХЕ"

Oninc сваке партије Јавна набавка није обликована по партијама

~

~
i
Циљ посryпка

Закључење Уговора о јавној набавци

~

Контакт

Небојша Враниfi, дипл..маш.инж. i
е-mai1: nebojsa.vranic(Шeps.rs I

Милутин Симиfi, дипл.економ.
е-mai1: milutin.simic(a~eps.rs

v; 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег ечника набавке

Опис предмета јавне набавке: „Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ"
Назив из општег речника набавке: Производи за унутрашње опрем Iање
Ознака из општег речника набавке: 39200000
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3.
Конкурсне документације)

Страна 4 од 92



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0009/2019

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
„Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ"

3.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА

Предметна јавна набавка подразумева испоруку следеfiих добара:
1. ; Мердевине, широко газиште,l+1 slimmy 2- комада 3
2. Мердевине, широко газиште,2+1 slimmy 2— комада 3
3. ' КуlСiне алуминијумске мердевине 4 степеника — комада 3
4.' ' Куfiне алуминијумске мердевине 4+1 — комада 2
5., ~ Танквана за 2 бурета — комада 3
6., Пумпа за гориво — комада 2
7. ' Апарат за пластифицирање (12 ст х 10 ст х 6,5 ст) — комада 1
8. Кутије од полиетилена — комада 40
9. ; Кутије од полиетилена (12 ст х 17 ст х 8,5 ст) — комада 50
10 Кутије од полиетилена (16 ст х 21 ст х 13.5 ст) — комада 60
11 Кутије од полиетилена (20 ст х 31 ст х 15 ст) — комада 60
121 Сложиве мердевине — комада 1
13! "Модулар"пластичне кутије — комада 10
14. Корито за скупљање течности, 9 Л— комада 10
15 Виљушкар — комада 1

Индустријске алуминијумске платформе — комада 1

3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
1

Предметна добра морају задововољавати следеflе захтеве:

Р.бр. . Врста добра '
~ '. ; . .

Јед.

 мере
Коли
чина

~

Мер~девине,
Спе
Дим'ензије:82х47х5цм
Материјал:
Носивост:
Слика

широко газиште,1+1 slimmy 2
Iцификација производа:

метал
150кг

бр.1

ком

~
~

i ; 3
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\~

,~

~ .

1

~

2.

Мердевине
широко газиште, 2+1 slimmy 3
Спецификација производа:
Димензије: 105х70х5цм
Материјал: метал
Носивост:150кг
Слика бр.2

~•t:
~ 

$

ком

1

3

3.

Куflне алуминијумске мердевине 4 степеника
Мердевине алуминијумске
Носивост до 150 кг
Висина корисника при раду 2.8 м
Висина постоља 0.8 м
материјал Алуминијум
Тежина: 3.2 кг
Слика бр.3

ком 3
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~
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4.

Куflне
Kyfi
Носивост
Те
Сл ;ка

алуминијумске мердевине 4 +1
' е мердевине алуминијумске са 4+1 газишта

120 кг
ина: 2 кг

бр.4

~.

I FI г

i L1 1,
~ ✓. f

~

У

I~

I

ком

;

1 ~

, 2

~

5,

Танквана
Пагјета
полетилена
стандардну
штити
Спецификација

за 2 бурета
за бурад са коритом треба да буде израfјена од 100%

који је отпоран на веfiину течности. Палета/постоље за
бурад треба да има у себи корито које скупља течност и

околину и радно место од непотребног проливања.
производа:

ком З
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Висина: 345 мм ,
Ширина: 820 мм ,
Дужина: 1220 мм ,
Запремина: 240 Л ,
Носивост: 650 кг ,
Поклопац: Да
Монтажа: Склопљено
Слика бр. 5

-
- ~~_~} 

~F.-Ј~iд.г~•
" --•Л~iС:rЈ ~f,~' i`! " . .

Пумпа за гориво
Самоусисна крилна електро пумпа за истакање дизел горива
230В / 50Хз , снаге 600 W, степена заштите ИП55, капацитета
литара/минут, са приључцима улаз-излаз 1".
На улазу у пумпу потребно је да буде уграfјен инох филтер

56

финоТiе
100 микрона и бу-пасс вентил.
Слика бр 6

б. ком 2

~ _

~~,! • ,~+

1~ 

У."
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7.

Апарат
Пластификаторр ,
-време
-плаlстифицирање
175
-лаІо
-sureflow
Слика

за пластифицирање
GBC Х420 Quickstart, А3 или еквивалентан

грејања 1 минут
до А3 формата са перфорираном дебљином до

i икрона
подешавање температуре

систем
бр. 7

~~

, . ....
-..- --- - Ч' . . .а. ..• - ~..

\ 

Р

ком

;

;

1

; 1

~ i
i

!

I 1 ._._у,✓._.--. ,. __.+_~ .- - '

~ t̀~ _4- :i`==`,,_•...:__ - • д~-

~

8•

Кутије
веома
условима,
детерџенте.
ryст~пне,
за складиштење
омоrryfiавало
вел~ико
како;
треба
дРУгУ•
Спецификација
Ширина/Дужина/
12стх10стх6,5ст

Боја

I 20

од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије
издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним

отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и
Потребно је да буду иэраТјене од полиетинена велике

тако да могу да трпе температуре од - 40°С до +80°С. Кутије
морају да имају рукохвате и равнио дно што би им

лако руковање. Са предње стране потребно је да имају
место за постављање етикете. Кутије треба да буду сложиве,

би се могле слагати једна на друry. Отвор са предње стране
да омогуfiава приступ садржају чак и када су сложене једна на

производа
Висина

20 ком плава
ком сива

ком

;

г
;

40

;

9.

Кутије од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије
веоппа издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним
условима, отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и
детерџенте. Потребно је да буду израFјене од полиетинена велике
густ ;'не, тако да могу да трпе температуре од - 40°С до +80°С. Кутије
за складиштење морају да имају рукохвате и равнио дно што би им
омоryfiавало лако руковање. Са предње стране потребно је да имају

ком 50
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велико место за постављање етикете. Кутије треба да буду о
како би се могле слагати једна на другу. Отвор са предњ
треба да омоryfiава приступ садржају чак и када су сложене једна
дрУгУ•
Ширина/Дужина/ Висина
12 ст х 17 ст х 8,5 ст

Боја: 25 ком плава
25 ком сива

оживе,
стране

на

10.

Кутије од полиетилена високе ryстине. Потребно је да
веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и за
условима, отпорне на киселине, машинска уља, раств
детерџенте. Потребно је да буду израђене од полиетинен4
ryстине, тако да моry да трпе температуре од - 40°С до +80°
за складиштење морају да имају рукохвате и равнио дно што
омоryfiавало лако руковање. Са предње стране потребно је
велико место за постављање етикете. Кутије треба да буду
како би се могле слагати једна на друry. Отвор са предњ~
треба да омоryfiава приступ садржају чак и када су сложене
дРУгУ•
Ширина/Дужина/ Висина
1 б ст х 21 ст х 13.5 ст

Боја: 30 ком плава
30 ком сива

у кутије
евним

раче и
велике
. Кутије

би им
да имају
ложиве,
стране

една на
ком 60

11.

Кутије од полиетилена високе ryстине. Потребно је да су
веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним
условима, отпорне на киселине, машинска уља, раствараче
детерџенте. Потребно је да буду израfјене од полиетинен
ryстине, тако да моry да трпе температуре од - 40°С до +80'
за складиштење морају да имају рукохвате и равнио дно ш
омоryfiавало лако руковање. Са предње стране потребно је ~да
велико место за постављање етикете. Кутије треба да буду 4ложиве,
како би се могле слагати једна на друry. Отвор са предње
треба да омогуfiава приступ садржају чак и када су сложене
дрУгУ•
Ширина/Дужина/ Висина

20 ст х 31 ст х 15 ст
Боја: 30 ком плава

30 ком сива

кутије

и
велике
. Кутије
о би им

имају

стране
една на

ком 60

Страна 10 од 92



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0009/2019

12•

Сложиве
које 
мер~девине.
пла~
Спеiдификација

Ви Iина:

Ши р

Висина
склопљеног:

Дубина
скл ~

Материјалd iоквіIр:

Материјалr !iкораци:

Те ~ина:

Момтажа:

Сертификати:

Слика

мердевине
се моry користити као двоструке мердевине или једноструке

Потребно је да поседују дводелну галванизовану
iформу да би се могле користити као радна платформа.

производа:

3460 мм

ина: 370 мм

950 мм

~пљеног: 270 мм

Алуминиум

Галванизовано

16,2 кг

Склопљено

SPCR 064 — AFS
2004:03,

бр. 8.

° 
~{

ком

;

i

i
'

iI '

i

,

~

1 '

'
I

1

r
 

• ч/; ~

г

r•.'
ј; '~г
; ~

і3,

~!Моdдулар"пластичне
Потребно
окружења
ХДПЕ
40°Ц'
како.,

кутије:
је да буду отпорне на удар, чврсте и погодне за различита
и различиту примену, да буду направљене од УВ отпорног

материјала и да подносе веfiину хемикалија и температуре од —
до + 90°С, да имају глатке стране, равно дно и дренажне рупе
би се олакшало чишfiење, као и дршке са стране за лакше

ком

;

10
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руковање
Спецификација производа
Висина: 145 мм
Ширина: 400 мм
Дужина: 600 мм
Запремина: 24 Л
Висина, Унутрашња: 140 мм
Ширина, унутрашња: 358 мм
Дужина, унутрашња: 537 мм
Боја: Плава , Бела , Црвена
Материјал: ХД полиетилен
Сложиво: да
Тежина: 2,23 кг

Слика бр. 9.

Корито за скупљање течности, 9 Л

Потребно је да корито за сакупљање течности буе сиryрно
складиштење буради, канистера и других канти у којима
опасне течности и да спречава да yrba, опасне течности
хемикалије процуре на под како би се креирало сиryрно
окружење. Потребно је да корито за сакупљање течнооти
израFјено од полиетилена који је веома издржљив, лак за чишТiење
отпоран на веfiину хемикалија.

Спецификација производа:
Висина: 50 мм ,
Ширина: 400 мм ,
Дужина: 790 мм ,

за
се држе

или
радно
буде

и ком 90
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3апремина:
Мат6 е~ ријал:
Тежина:

!
Мо iтажа:

1
Слика

i
~

,

'

i

9 Л ,
Полиетилен
1,1 кг ,

• Склопљено
бр.10.

- -

;

~
1

I

1

15.

~

Виiушкар
За г~одизање
конт~
-нос и~ вост 
-дужина
-ширина
-виљушка
-ми
-ход~
-пречник
-модел
-модli
-са ручним
-лагани
осетлљивих
-вентил
капацитет
-рам

и ношење терета на палетама или у стандардизованим
ејнерима:

2500кг
виљушке 1 1 5Омм
крака виљушке 150мм

спољашње растојање:525мм
Висина подизања:85мм
200мм

точка:200мм
точкова на виљушкама: тандемски

л управљачког точка: са унутрашњим јеэгром од најлона
погонским системом

точкови од полиуретана, како би се избегло оштеflивање
подова

за отпуштање притиска ако се премаши максимални
како би се спречило оштеfiење хидрауличног система

са печеном фарбом на 250°Ц ради вeFie отпорности на хабање

~

ком

i

~

1

;

16.
•

Индустријске алуминијумске платформе
Потребно је да се платформе моry померати помоfiу точкиfiа у зони

ком
~
1
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рада и да када се радник стане на платформу активира се бгокада и
да тада платформа буде константно фиксирана.
Спецификација производа:
Број степеника
2-6
Мах. висина
1-4 м
Мах. тежина
150 кг
Сертификат
EN 131
Ширина х Дужина х Висина
75х120х175
Слика бр. 11.

У

Д .

-7z'-1
П іЈ в - Mзks.

ј
k—~ F ~ 1

- - - --- -- --------. _ .- _-- _ --------;. ------ -- --- -------- -- - -- -__ ; '- - - - ---- ---

{ст.) ; 9-(ст.) С ~ст.) [D{СпІ .) ; {kg)
~

(SxDxV-ст)_
ЕР2 2+1 75 255 75 120 33 75х120х175

3.3. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку изврши у року који
60 (шездесет) календарских дана од дана ступања Уговора на
захтева Наручиоца, односно позива путем e-maila (Понуfјач
адресу на коју fie Наручилац упутити позив). Обавеза иза
потврди пријем e-maila, уколико му је позив упуfiен у тој форми.
Уколико ПонуFјач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопшт
fle његову понуду одбити као неприхватљиву.

3.4. МЕСТО ИСПОРУКЕ
• Испорука предметних добара се може вршити у периоду по
часова, уз претходну најаву, минимум два дана пре
nebojsa.vranic@eps.rs;
Изабрани Понуfјач мора, о свом трошку, комплетан обим предго
испоручити у магацин Наручиоца на адреси:

не може бити дужи од
:наry и пријема писаног
понуди наводи е-mail

раног ПонуFјача је да

не понуди, Наручилац

едељак — петак 07-13
испоруке, на e-mai1:

етних добара

Страна 14 од 92



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН12100/0009/2019 ~

ЈП ЕПС
Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ „Бајина Башта" Перуfiац
Након извршене испоруке, обавиfiе се преглед од стране Наручиоца и ПонуТјача, а
затим заједнички потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему
предметних добара. ;

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца;,
изабрани Понуfјач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све
евентуалне недостатке на испорученим добрима под условима утврfјеним у техничкој
гаранцији и важеflим законским прописима РС, најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријема рекламације.
Гарантни рок се продужава за време за које испоручена добра због недостатака, у
гарангном року нису коришfiена на начин за који су купљена и време проведено на
отклањању недостатака на испорученим добрима у гарантном року. Уколико се
недостаци на испорученим добрима не моry отклонити изабрани Понуfјач мора иста'
заменити новим и испоручити их најкасније 15 (петнаест) дана од дана утврFјивања
рекламације од стране Наручиоца. На замењеним добрима тече нови гарантни рок и
износи минимум 24 (двадесет четири) месециаод датума замене.
Сви ошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање
недостатака на испорученим добрима, у гарантном року, иду на терет изабраног
ПонуFјача.

3.5. ГАРАНТНИ РОК i

Гара тни рок за ставке под редним бројевима: 5, 6„ 7, 12, 13, 14 и 15 је гарнтни рок
произвоfјача и не може бити краfiи од 24 (двадесетчетири) месеца испоруке и
потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара..

Изабрани ПонуFјач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца,
у року од два дана, одазове и у најкраflем року отклони о свом трошку све недостатке,
који с настали на испорученом добру.
За св~е уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту
квалитативног и квантитативног пријема добара, веfl су се испољиле током употребе у' ,
гаран іном року, Наручилац Tie рекламацију о недостацима доставити изабраноnл
ПонуТјачу одмах, а најкасније у року од 10 (десет) дана по утврfјивању недостатка. ~~
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВI~Е И3 ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ред'бр.

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 Ч АНА 75. ЗАКОНА~

1.

Услов: Да је понуfјач регистрован код надлежног органа, односно уписан у

регистре, односно

привредне регистре,

доказ доставити за

овај доказ

одговарајуfiи регистар;
! оказ:
- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне
извод из регистра надлежног Привредног суда
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за
односно извод из одговарајућег регистра
Напомена:

■ У случају да понуду подноси група понуђача, овај
сваког члана групе понуfјача

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
доставити и за сваког подизвођача

2.

Услов: Да понуРјач и његов законски заступник није осуfјиван за неко од
да није оауТјиван за

тив заштите животне
ично дело преваре

казнене евиденције
њих послова — захтев
ту рођења или према

криминала — Уверење
суда у Београду, којим
за неко од кривичних

м у вези на интернет
је обавештење

-ke-za- • ravna-1ica.htmi

кривичних дела као члан организоване криминалне груfіе,
кривична дела против привреде, кривична дела пр
средине, кривично дело примања или давања мита, кри
! оказ:
- за правно лице:
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА — уверење из
надлежне полицијске управе Министарства унутра
за издавање овог уверења може се поднети према ме
месту пребивалишта.
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
се потврђује да понуfјач (правно лице) није осуfјива
дела као члан организоване криминалне групе. С т
страници Вишег суда у Београду објављqно
htt • ://www.b • .vi.sud.rs/1t/articles/о-visem-sudu/obavesten 
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против пр
средине, кривично дело примања или давања мита, к•ивично
Уверење Основног суда (које обухвата и податке
за кривична дела која су у надлежности редовно
Вишег суда) на чијем . подручју је седиште домаfiег
седиште представништва или огранка страног правног
да понуFјач (правно лице) није осуfјиван за кривична
кривична дела против животне средине, кривично дел•
мита, кривично дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не

вреде, против животне
дело преваре —

з казнене евиденције
кривичног одељења

правног лица; односно
ица, којом се потврfјује

дела против привреде,
примања или давања

обухвата податке из
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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 седиште домаnег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврfјује да понуfјач (правно лице) није осуi7иван за кривична
дела против привреде и кривично дело примања мита.
= за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе 1Иинистарства унутрашњих послова — захтев;
за издавање овог уверења може се поднети према месту роfјења или према
месту пребивалишта.
Напомена:

■ У случају да понуду подноси правно лице потребноје доставити овај ;
доказ и за правно лице и за законског заступника

■ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе
достави,ти за сваког од њих

■ У случају да понуду подноси група понуfјача, ове доказе доставити за
сваког члана групе понуfјача

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за сваког подизвођача

Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1

3

Услов: да је понуfјач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне;
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији ;
! оказ: ~
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1 .Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио;
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:

■ Уколико локална (општинска) управајавних приход у својој потврди
• наведе да се докази за одреfјене изворне локалне јавне приходе

прибављају и од других локалних органа/организација/установа
понуfјач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода
приложи и потврде тих ocmanux локалних
органа/организација/установа

■ Уколико је понуfјач у поступку приватизације, уместо горе наведена
два доказа, потребно је доставити уеерење Агенције за
приватизацију да се налази у поступку приватизације

■ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за
сваког учесника из групе ;

■ У случају да понуFјач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе ;
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за `
сваког од њих)

Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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д
ашта

Услов: а је понуТјач поштовао обавезе које произилазф из важеfiих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, затити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
Доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 3Jki (Образац
бр....) .

Напомена:
■ Изјава мора да буде потписана од стране

заступање понуfјача и оверена печатом.
■ Уколико понуду подноси група понуђача Изјава гvора бити достављена

за сваког члана групе помуђача. Изјава морф бити потписана од
стране овлашћеног лица за заступање понуђа а из групе понуђача и
оверена печатом.

овалшFiеног лица за

Понуда понуfјача који не докаже да испуњава наведене обаве
до 4. овог обрасца, биfiе одбијена као неприхватљива.
1. Сваки Подизвоfјач мора да испуњава услове из члана 75.

Закона, што доказује достављањем доказа наведених у ово
са капацитетима из члана 76. Закона, Понуђач испуњава са
ангажовање подизвоfјача.

2. Сваки Понуfјач из Групе понуFјача која подноси зајед
испуњава услове из члана 75.. став 1. тачка 1), 2) и 4
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у:
члана 76. Закона понуТјачи из групе испуњавају заједно,
доказа у складу са овим одељком Конкурсне документације.

З. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона ory
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлI уке
захтевати од Понуfјача, чија је понуда на основу извеи.таја
набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригl нал
свих или појединих доказа.
Ако Понуi7ач у остављеном, примереном року, који не мож
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију траж
fie његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуfјача није дужно да прили
доказује испуњеност обавезних услова за учешfiе у поступк
75. Ствв 1. Тачка 1), 2) и 4) 3ЈН.

5. На основу члана 79. Став 5. Закона, Понуђач није дужа
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надл
1) извод .из регистра надлежног органа:

• извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2) докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона:

• регистар понуfјача: www.apr.gov.rs

не услове из тачака 1.

тав 1. тачка 1), 2) и 4)
одељку. Услове у вези
остално без обзира на

ичку понуду мора да
Закона, што доказује

ези са капацитетима из
а основу достављених

се достављати у
о додели Уговора,
Комисије за јавну
или оверену копију

бити краfiи од 5 (пет)
них доказа, Наручилац

ом подношења понуде
јавне набавке из члана

са доставља следеfiе
жних органа и то:
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б. Наручилац нefie одбити као неприхватљиву, понуду уколико ме садржи доказ
одређен Конкурсном документацијом, ако је ПонуFјач, навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају Понуfјач може;;
да jr Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да
наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, ПонуТјач може да
достави и фотокопију Решења о упису ПонуFјача у Регистар понуfјача.

7. Уко ико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуfјач доставља
ког~ ју електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уре ује електронски документ.

8. Ака Понуfјач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
доіументи којима Понуfјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних оргама те државе. !, ,

9. Акд; Понуfјач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата
по прописима државе у којој Понуfјач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајуТiи доказ за то, Наручилац fiе,дозволити Понуt7ачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року. '

i
10. Ако се у држави у којој ПонуFјач има седиште не издају докази из члана 77. став-1;.

Закона, ПонуFјач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношfiу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. ~

11. Понуi7ач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

~
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде fie се извршити применом
понуђена цена", датих у Обрасцу број 2 (Образац структуре ц~
Критеријум за оцењивање понуда „најнижа понуТјена цена"
цени као једином критеријуму.
У случају примене критеријума најниже понуfјене цене, а у
понуде понуfјача који нуде добра домаFiег порекла и понуде п
страног порекла, Наручилац мора изабрати понуду Понуђача
порекла под условом да његова понуfјена цена није преко
најнижу понуi7ену цену ПонуFјача који нуди добра страног поре
У понуFјену цену страног Понуfјача урачунавају се и царинске д
Када Понуi7ач достави доказ да нуди добра домаfiег порек
рангирања понуда, позвати све остале понуfјаче чије су
прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаfiег порекла
Предност дата за домаfiе понуfјаче (члан 86. став 1. до 4. Зак
набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница
трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваflе с
споразума.
Предност дата за домаflе понуFјаче (члан 86. став 1. до 4. Закq
набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Сп
и придруживању измеfју Европских заједница и њихових др
стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваFiе с
Споразума.

3.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуfјену
биfiе изабрана понуда путем жреба.
Наручилац fle писмено обавестити све понуFјаче који су подне
fie се одржати извлачење путем жреба. Жребом fie бити обух
које имају једнаку најнижу понуfјену цену. Извлачење путе
извршити јавно, у присуству понуFјача и то тако што fle на одв
исте величине и боје исписати називе понуfјача, те fie св
провидну кутију, одакпе fie један члан Комисије извуfiи само
чији назив буде на извученом папиру биТiе додељен уговор о ја
Наручилац Fie сачинити и доставити записник о спроведеном и

ад
Башта

критеријума „Најнижа
не).
аснива се на понуFјеној

ситуацији када постоје
~нуFјача који нуде добра
оји нуди добра домаfiег
5% веfiа у односу на

ла.
ажбине.
па, Наручилац ћe, пре

понуде оцењене као
л да доставе доказ.
на) у поступцима јавних
~поразума о слободној
; сходно одредбама тог

на) у поступцима јавних
разума о стабилизацији
ава чланица, са једне
еходно одредбама тог

ену, као најповољнија

и понуде о датуму када
аfiене само оне понуде

жреба Наручилац fie
јеним папирима који су
те папире ставити у

један папир. ПонуТјачу
ној набавци.
влачењу путем жреба.
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I 6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и
потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове
под ~ојима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне
набавiсе.
Пону ~ач мора да испуњава све услове одреТјене Законом о јавним набавкама (у
даљем 'тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља
на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се
одбија као неприхватљива.

6.1 . Језик на којем понуда мора бити састављена ~
Нару илац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиflе поступак
јавнеабавке на српском језику. '; i
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је
неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски
језик и, оверен од стране овлашfiеног преводиоца, у супротном fie понуда бити
одбијена као неприхватљива.

6.2. Начин састављања и подношења понуде i~
Понуfј i ч је обавезан да сачини понуду тако што Понуfјач уписује тражене податке у;
обрас"це који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и
потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног
орган или лица овлашfiеног од стране законског заступника уз доставу овлашТiења у
понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну
садржii ну понуде.
Препqручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину '(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози,,
не мо'ry'накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препаручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши
на св ој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н`; „2 од н" и тако све до „н од
н", с тим да „н" представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју
бити оштеfiени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну
фолиј i, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија
се моја ,залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју,I
оштетити, заштитили.
Понуfј Iач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању;
може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеТiе;

Душа ~;аЈеркоиiа бро
привреда

иЈ1, 31О а2 О Бајина Башта, пи ар ица Х а„ назнаком6Понуда заI
јавну набавку „Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ", Јавна набавка број
ЈН/2100/0009/2019 - НЕ ОТВАРАТИ".

1
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На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адрес
факс понуђача, као и име и презиме овлашflеног лица за контаи
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеFјинi
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и ад~
понуђача.
Уколико понуi7ачи подносе заједничку понуду, група понуfјача R
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
из групе понуFјача или група понуfјача може да одреди једног п~
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
образаца који подразумевају давање изјава под матер
одговорношfiу морају бити потписани и оверени печатом од стЕ
групе понуfјача.
У случају да се понуfјачи определе да један понуfјач из гру
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев обра
давање изјава под материјалном и кривичном одговорн •
дефинисати споразумом којим се понуТјачи из групе међусо~
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
сагласно чл. 81. Закона.
Уколико је неопходно да понуfјач исправи грешке које
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне док
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су по
и печат понуfјача.

6.3. Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остал
услова из чл. 75. и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђенi
наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прил
потписани и печатом оверени) на начин предвиFјен следеfiим с

• Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде" —
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац

спецификацијом захтеваних добара" — Образац 2.
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава

Образац 3.
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве у с

2. Закона — Образац 4.
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве к

потврi7YJе да испуњава услове за учешfiе у поступку јав
• Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошк

Образац 6, ако Понуfјач захтева надокнаду трошкова у
• Средство финансијског обезбеђења — попуњени, потпи

Прилог 2
• Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 о

понуFјач подноси понуду са подизвоТјачем или заједнич
понуFјача

а понуi7ача, телефон и

і коверте је пожељно
есу свих чланова групе

оже да се определи да
)веравају сви понуi7ачи
нуfјача из групе који fie
документацији, изузев
iјалном и кривичном
ане сваког понуfјача из

е потписује и печатом
с аца који подразумевају
шћу), наведено треба
~ но и према наручиоцу
део заједничке понуде

е направио приликом
ментације, дужан је да
писале образац понуде

докази о испуњености
чл. 77. Закона, који су

iзи и изјаве (попуњени,
авом ове тачке:
Образац 1.
„Структура цене са

о независној понуди" —

аду са чланом 75. став

ом Понуђач/члан групе
е набавке — Образац 5
ва припреме понуде" —
кладу са чл. 88 Закона.
ани и печатом оверени

ог упутства у случају да
понуду подноси група
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• Попуњен, потписан и печатом оверен „Модел Уговора"

• 1Иодел Уговора о чувањУ пословне тајне и поверљивих информација
• д~ окази о испуњености Услова из чл. 75. и 76. Закона у складУ са чланом 77:

Закон и Одељком 4. Конкурсне документације
• СI поразум о заједничком наступањУ (у случајУ подношења заједничке понуде)
• влашflење за потписника (ако не потписује заступник)

НарУ~илац fie одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавајУ Услове
позива за подношење понуда и конкурсне документације.
На чила fie о бити као неп ихватљив пон пон ача, за ко се пост пк IрУ ц д р У УдУ У~] 1У У У У
стручне оцене понуда Утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.

из

НАПОМЕНА: 
На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова .("Службени гласник РС" број 41/2019) приликом сачињавања понуде
употр~еба печата није обавезна за ПонуТјаче који немају обавезу коришflења
печата у свом пословању, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о
привр1едим друштвима ("Службени гласник РС" број 44/2018), који се примењује
почев~ од 01. октобра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе
поједiІних закона и других прописа у делу •у ком се установљава обавеза
употребе печата у пословању друштава и предузетника.

1 ,
~

6.4. Рок за подношење и отварање понуда
Благовременим се сматрајУ понуде које су примљене; у складУ са Позивом за
подношење понуда објављеним на ПорталУ јавних набавки, без обзира на начин на
који су послате.
Ако је понуда поднета по истекУ рока за подношење понуда одреfјеног у позиву,
сматраfiе се неблаговременом, а Наручилац fie по окончањУ поступка отварања
понуда, оваквУ понудУ вратити неотворенЧ понУfјачУ, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Комисија за јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
наведеном у ПозивУ за подношење понуда у просторијама Јавног предузеfiа
„Еле ропривреда Србије" Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг
ДУша~н'а Јерковиfiа бр.1., 31250 Бајина Башта.
П едст~а, вни и понУђача који ЧчествУ1У  У пост пкУ Јавног отварања понуда, мо аЈЧ да.
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано
овлашfiење за Учествовање у овом поступкУ, на меморандумУ (пожељно), заведено и
овереi~о печатом и потписом законског засryпника понУfјача или другог заступника
Уписаи~ог у регистар надлежног органа или лица овлашfiеног од стране законског
заступника Уз доставУ овлашfiења у понуди.
Комиси'а за авн набавк во и записник о отва ањ понуда који се носе по а и fЈ 1 У У д р У У У Ј У д ц У
склад са Законом.

I ~

i'
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Записник о отварању понуда потписују чланови комисије присутни овлашflени
представници понуђача, који преузимају примерак записника.
Наручилац Fie у року од три (3) дана од дана окончања пос упка отвар'ања понуда
поштом или електронским путем доставити записник о отвар-њу понуда понуFјачима
који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5. Начин подношења понуде
ПонуFјач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуђач самостално,
подизвоFјачем.
Понуfјач који је самостално поднео понуду не може истов
заједничкој понуди или као подизвоfјач. У случају да пон
наведеном упутству свака понуда понуFјача у којој се појављује

група понуFја

Понуђач може бити члан само једне групе понуfјача која под
односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколи
групе понуfјача, поднео две или више заједничких понуда, Н
понуде одбити.
ПонуFјач који је члан групе понуfјача не може истовре
подизвоfјач. У случају да понуђач посryпи супротно наведено
понуfјача у којој се појављује биflе одбијена.

6.6. Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде понуfјач може да измени или до
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА
јавну набавку „Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХ
ЈН/2100/0009/2019 - НЕ ОТВАРАТИ".
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручила
оцене понуде узети у обзир иэмене и допуне само ако су изв •
обрасцу на који се, у веfi достављеној понуди,иэмена или допу
У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднет
на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПО3Ив - Понуде за
опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ" , Јавна набавка број
ОТВАРАТИ".
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за поднош
такву понуду неhе отварати, вefi fie је неотворену вратити по
измени или опозове понуду поднету по истеку рока за поднош
Tie наплатити средство обезбеFјења дато на име озби
предвиfјено средство обезбеfјења на име озбиљности понуде).

6.7. Партије
Набавка ниlе обликована по партиiама. 

а, као и понуFјач са

~емено да учествује у
ifjaч поступи супротно
биfiе одбијена.

носи заједничку понуду,
ко је понуFјач, у оквиру
аручилац fie све такве

ено да учествује као
упутству свака понуда

уни веТi поднету понуду
— ДОПУНА - Понуде за
" Јавна набавка број

fie приликом стручне
шене у целини и према
а односи.
понуду писаним путем,
авну набавку„Набавка
ЈН/210010009/2019 - НЕ

ње понуда, Наручилац
уfјачу. Уколико понуfјач
ње понуда, Наручилац

ности понуде (ако је
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6.8. Понуда са варијантама
_Понуца са варијантама није дозвољена.

6.9. Подношење понуде са подизвоТјачима
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити
ПодизвоТјачу. Ако ПонуРјач у понуди наведе да fle делимично извршење набавке
поверити Подизвоfјачу, дужан је да наведе: i

i
- назив ПодизвоFјача, а уколико Уговор измеfју Наручиоца и Понуfјача буде закључен,;
тај Подизвоfјач fle бити наведен у Уговору; ,
- проценат укупне вредности набавке који fie поверити ПодизвоТјачу, а који не може
бити веflи од 50% као и део предметне набавке који fie извршити преко ПодизвоТјача. :
Понуfјач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без.
обзира на број подизвоfјача и обавезан је да Наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи
приступ код подизвоfјача ради утвр~ивања испуњености услова. ~~ ~
Обавеза Понуfјача је да за Подизвоfјача достави доказе о испуњености обавезни i
услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови эаi
учешfiе из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додат~е услове Понуfјач испуњава самостално, без обзира на агажовање'
подиз ioFjaчa.
Све обрасце у понуди потписује и оверава ПонуFјач, изузев Обрасца 4 и Обрасца 5;'
који попуњава, потписује и оверава сваки Подизвоfјач у своје име. ;
ПонуFј i ч у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, бев
обзира на број подизвоfјача.
ПонуFјач не може ангажовати као ПодизвоFјача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац fie реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим
ако браскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
ПонуТјач може ангажовати као Подизвоfјача лице које није навео у понуди, ако је на
страни~ Подизвоfјача након подношења понуде настала трајнија неспособност
nлaFiai~a, ако то лице испуњава све услове одреfјене за Подизвођача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев Подизвоfјача и где
природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно
Подизвоfјачу, за део набавке који се извршава преко тог Подизвоfјача. Пре доношења,
одлуке о преношењу доспелих потраживања директно Подизвођачу наручилац fie!
омоryfiити ПонуТјачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива Наручиоца,
пригов'ори уколико потраживање није доспело.

6.10 . Подношење заједничке понуде
У случају да више понуТјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају! доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и
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према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке
податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавка

који обавезно садржи
ма и то:

-податке о члану групе који Fie бити Носилац посла, односно к ји fie поднети понуду и
који fie заступати Групу понуђача пред Наручиоцем;

-опис послова сваког од понуfјача из Групе понуfјача у изврше у Уговора.
Сваки понуfјач из Групе понуFјача која подноси заједничку noi
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведе
учешflе из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује

уду мора да испуњава
e у одељку Услови за
спуњеност тих услова.

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе
испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних Конкурсном
документацијом.
У случају заједничке понуде Групе понуi7ача Образац 1, Образац 2 и Образац 3
попуњава, потписује и оверава члан Групе понуfјача који је одреFјен као Носилац
посла у Споразуму чланова Групе понуђача. Образац 4 и Образац 5 попуњава,
потписује и оверава сваки члан Групе понуТјача у своје име Обрасце 6, 6.1 и 6.2,
попуњава и оверава члан Групе понуТјача који fie доста ити тражено средство
обезбеFјења.
Понуfјачи из Групе понуfјача одговорају неограничено солидар о према Наручиоцу..

6.11 . ПонуFјена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није наэначено да ли је по уfјена цена са или без
пореза на додату вредност, сматраfiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на
додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуТјена цена морају бити израж не са две децимале у
складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунск грешке меродавна fle
бити јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраТiе се неприхватљивом.

6.12. Корекција цене
Након закључења уговора и по истеку опције важности понуд~
Законом дозвољава, уз своју сагласност, промену цене ако је ~
објективних разлога уколико доfје до раста потрошачких цена
података Републичког Завода за статистику објављеног у С
према Методологији промене цене дате у прилоry уговора. Ко
онолико процената за колико је раст потрошачких цена npewaq~
Променом уговора не сматра се усклађивање цене са унап
параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.

6.13. Начин и услови плаflања
Наручилац се обавезује да изабраном Понуfјачу плати испор чена добра динарском
дознаком, на следеflи начин:

b наручилац у складу са
Iзражена у динарима, из
од преко 5% (на основу
iужбеном гласнику РС)
екција цене се врши за
5%.

ед јасно дефинисаним
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• 00°/о укупне вредности набавке са припадајућим порезом на додату вредност
6иfie г' лаFiено након испоруке добара, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од
дана ~пријема одговарајуfiег рачуна, након обострано потписаног Записника о
финалном квалитативном пријему добара (без примедби), потписаног од стране
овлашfiених представника Уговорних страна.
Изабрани Понуђач је сагласан да Наручилац обустави и плати пореэ на добит по
одбитку на бруто уговорену цену добара. ;
Рачун~мора бити достављен на адрес На чио а: Јавно п е зеflе „Елект оп ив е аУ РУ ц Р АУ Р Р р А,
Србиј~" Београд, Балканска број 13. Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта, са обавезним
прилозима и то: попуњен, потписан и оверен Записник квантитативном и
квали ~ативном пријему добара, од стране Наручиоца и од стране добављача — без
примедби.
У испостављеном рачуну и отп емници, изаб ани Пон ач е жан а се п и жаваР У У р Р Y~l Ј АУ д Р Ар
тачно ; дефинисаних ставки из Конкурсне документације и прихваТiене понуде (из
Обрас;ца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie
се сматрати неисправним. Уколико, због коришfiења различитих шифрарника и
софтверских решења није мoryTie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив;,
изабрани' ПонуFјач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом
назива из рачуна са захтеваним називима из Конкурсне документације и прихваfiене;
понуде. !
У случају примене корекције цене Понуђач fie издати рачун на основу уговореник
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну fie исказати као корекциЈу,
рачуна књижно задужење / одобрење, или Tie уз рачун за корекцију цене доставити'
књижнi задужење/одобрење. ~
Обавезе које доспевају након истека акryелног Трогодишњег Програма пословања;
6иfie р~еализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у
новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаfiати уговорене
обавезе. ;~

6.14. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
У слуІају да понуfјач наведе краfiи рок важења понуде, понуда ћe бити одбијена, као
непри~Сватљива. 1 '

6.15. ~ Средства финансијског обезбеТјења
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеfјења (у даљем,
тексту : СФО) којим понуfјачи обезбеfјују испуњење својих обавеза у отвореном
поступку '(достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза
(достављају се по закључењу уговора или по испоруци).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеТјења падају на терет Понуfјача, a i
исти моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан Групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеFјења.
Средства финансијског обезбеfјења морају да буду у валути у којој је и понуда.

!
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Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност СФО мора се продужити.
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем
тексту СФО) којим понуfјачи обезбеFјују испуњење својих рбавеза у отвореном
поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испу ење својих уговорних
обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци односно извршењу).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет Понуfјача, а и
исти моry бити наведени у. Обрасцу трошкова припреме понуде
Члан групе понуfјача може бити налогодавац СФО.
СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за изврш ње уговорне обавезе,
важност СФО мора се продужити.

6.15.1. СФО за озбиљност понуде
Рок важења СФО за озбиљност понуде мора да буде минимууі 30 календарских дана
дужи од рока важења понуде (опција понуде).
Износ СФО за озбиљност понуде је минимум 10°/о вредности пс}нуде без ПДВ.
Основи за наплату СФО за озбиљност понуде су:
- уколико Понуfјач након истека рока за подношење понуд повуче, опозове или
измени своју понуду;
- уколико Понуfјач коме је додељен уговор благовремено не јіотпише уговор о јавној
набавци;
- уколико Понуfјач коме је додељен уговор не поднесе исправ
за добро извршење посла у складу са захтевима из Конкурсне
Као СФО за озбиљност понуде у предметном поступку ј-вне набаве је Бланко
(сопствена) соло меница.

6.15.2. СФО за добро извршење посла
Рок важења СФО за добро извршење посла мора да буде м
дана дужи од рока важења уговора.
Износ СФО за добро извршење посла је минимум 1 0% од вред
Основ за наплату СФО за добро извршење посла је: случај д
не испуни било коју уговорну обавезу.
Као СФО за добро извршење посла у предметном поступку
(сопствена) соло меница.

6.15.3. СФО за отклањањедрешака у гарантном року
Рок важења СФО за отклањање грешака у гарантном року м
календарских дана дужи од гарантног рока.

о средство обезбеfјења
окументације.

нимум 30 календарских

ости уговора без ПДВ.
друга уговорна страна

авне набаве је Бланко

ра да буде минимум 30
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Износ СФО за отклањање грешака У гарантном рокУ је минимум 5% од вредности
Уговор'а без ПДВ.i 
Основ за наплатУ СФО за отклањање грешака У гарантном рокУ је: случај да друга,
Уговорна страна не испуни своје обавезе по питањУ гарантног рока. .
Као СФО за отклањање грешака У гарантном окУ  У п е метном пост пкУ Јавне набаве;
је Бланко (сопствена) соло меница.

Конкурсна документација ЈН/2100/0009/2019

На основу напред наведеног Понуђач је дужан да достави
средства финансијског обезбеђења:

следеflа

У понуди: 
Меница за озбиљност понуде
ПонУfјNач је обавезан да Уз понудУ НаручиоцУ достави:
1) бланко сопственУ меницУ за озбиљност понуде која је:
• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране законског

застУпника или лица по овлашfiењУ законског заступника, на начин који прописује'
Закон о меници ("Сл. лист FHPJ" бр. 104/46, "Сл. лист CFPJ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89
и "Qі. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01103 Уст. повеља);

• еви~ентирана У РегистрУ меница и овлашfiења кога води Народна банка Србије У
складУ са Одлуком о ближим Условима, садржини и начинУ воfјења регистра
меі-ица и овлашfiења („Сл. гласник РС" бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним
зах ~евом пословној банци да региструје меницУ са одреfјеним серијским бројем,
основ на основУ кога се издаје меница и менично овлашfiење (број ЈН) и износ из
основа (тачка 4. став 2. Одлуке);

2) Менмчно писмо - овлашflење којим понУfјач овлашfiУје наручиоца да може
нап~атити меницУ на износ од минимум 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а)
са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да
евентуални продужетак рока важења понуде има за последицУ и продужење рока,
важења менице и меничног овлашfiења за исти број дана за који је продужен рок
важења понуде, које мора бити издато на основУ Закона о меници;

3) овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и
меи~ичног овлашfiења за конкретан посао, У случајУ да меницУ и менично
овл~ашFiење не потписује законски заступник понУfјача.

4) фо копијУ важеfiег Картона депонованих потписа овлашflених лица за
рас~олагање новчаним средствима понУfјача код пословне банке, оверенУ од;
стране банке.

5) ФотlокопијУ ОП обрасца за законског эаступника и лица овлашfiених за потпис
мен~ице/овлашflења (Оверени потписи лица овлашFiених за заступање).

6) Доказ о регистрацији менице У РегистрУ меница Народне банке Србије (фотокопија'
Захтева за регистрацијУ менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацијУ менице или извод са интернет странице Регистра меница и
овлашFiења НБС), с тим да У делУ „Основ издавања и износ из основа/валута" треба:
ОБАВЕЗНО навести: I
- У колони „Основ издавања менице" мора се навести: Учешfiе на тендерУ (јавној

набавци „Електропривреде Србије" Београд - Огранак ДЛХЕ, Бајина Башта ЈН
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ЈН/2100/0009/2019, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину воfјења Регистра меница и овлашFiења овлашfiења („Службени гласник
Републике Србије" број 56/11; 80/2015, 76/2016 i 82/2017);

- У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;
- У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

У случају да изабрани Понуfјач после истека рока за по
року важења опције понуде, повуче или измени понуду, бл<
Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија и
средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посл~
из Конкурсне документације, Наручилац има право да и
сопствене менице за озбиљност понуде.
Меница fie бити враfiена ПонуТјачу у року од осам дана од ~
средства финансијског обезбеfјења која су захтевана у закључЕ
Меница fie бити враfiена ПонуFјачу са којим није закључен угов
уговора са ПонуFјачем чија понуда буде изабрана као најповољ
Уколико средство финансијског обезбеFјења није достављено
Конкурсне документације понуда fie бити одбијена као непр
недостатака.

У року од 10 дана од закљVчења Уговора

дношење понуда, а у
аговремено не потпише
ли не достави исправно
~ у складу са захтевима
sврши наплату бланко

ана предаје Наручиоцу
:ном Уговору.
ор одмах по закључењу
нија.
у складу са захтевом из
ихватљива због битних

Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави, у року од 1 дана од закључења
Уговора:
1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која ј неопозива, без права

протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од
стране овлашfiеног лица,

2) Менично писмо — овлашfiење којим понуfјач oвnawfiyj наручиоца да може
наплатити меницу на износ од минимум 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а)
са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења Уговора, с тим да
евентуални продужетак рока важења Уговора има за после ицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који је продужен рок
важења Уговора, које мора бити издато на основу Закона о еници;

3) фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа • влашћених лица за
располагање новчаним средствима понуfјача код посло=не банке, оверену од
стране банке.

4) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашfiених за потпис
менице/овлашfiења (Оверени потписи лица овлашћених за аступање).

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне б- нке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне б=нке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет страниц- Регистра меница и
овлашfiења НБС), с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута" треба
ОБАВЕЗНО навести:
- У колони „Основ издавања менице" мора се навести:

број: б.05.4-Е.02.01- 488494/ -2019, а све у складу
условима, садржини и начину воfјења Регистра меница и
(„Службени гласник Републике Србије" број 56/11, 80/201

- У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који

говор о јавној набавци
са Одлуком о ближим
овлашfiења овлашfiења
, 76/2016 ј 82/2017);,
је меница издата;

Страна 30 од 92



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0009/2019

i
- У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

Напомвна!!!
Меница за добро извршењв посла обавезно се достаеља у року од 10 дана од
заиључвња Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак
раскида Уговора и активирање, код банке, Менице за озбиљност понуде.
Мени~да за добро извршење посла може бити наплаfiена у случају да изабрани
Понуђач не буде извршавао сеоје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен Уговором.

У тренутку примопредаlе предмета Уговора или најкасније 5 дана пре истека 
СФО з'а добро извршење посла I '~

Меница за отклањање грешака у гарантном року
Понуfј ~ ч је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета Уговора или
најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека СФО за добро извршење посла достави: '
1) ; бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која је
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена`
службеним печатом од стране овлашFiеног лица, „

2) Менично писмо - овлашfiење којим понуРјач овлашТiује наручиоца да може;
наплатити меницу на износ од минимум 5 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са
роком важења минимално 5 (пет) дана дужим од гарантног рока, с тим да;
евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења;
мени е и меничног овлашfiења за исти број дана за колико је продужен гарантни рок, !

~3) фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за
располагање новчаним средствима понуТјача код пословне банке, оверену од стране
банке на дан издавања менице и меничног овлашfiења.

4) фотркопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашfiених за потпис
менице/овлашfiења (Оверени потписи лица овлашfiених за засryпање). ;

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије,
(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је
извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра
меница и овлашfiења НБС), с тим да у делу „Основ издавања и износ из
основа/валута" треба ОБАВЕЗНО навести:
У колони „Основ издавања менице" мора се навести: Уговор о јавној набавци~
број: б.05.4-Е.02.01- 488494/_-2019, а све у складу са Одлуком о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашflења'
(„Службени гласник Републике Србије" број 56/11, 80/2015, 76/2016 i 82/2017);
У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата; ;
У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје. ;

У случају да изабрани ПонуFјач не отклони недостатке у гарантном року, Наручилац.
има право да изврши наплату бланко сопствене менице за отклањање грешака у,
гаранТном року.
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Уколико се СФО не достави у уговореном року, Наручилац има право да наплати
бланко сопствене менице за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбећења 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде до тавља се као саставни
део понуде и гласи на Јавно предузеТiе „Електропривреда С~ бије" Београд, Огранак
"Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа бр. 1., 31250
Бајина Башта.
Средство финансијског обезбеFјења за добро извршење п• сла гласи на Јавно
предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа бр. 1, t1250 Бајина Башта, и
доставља се лично или поштом на адресу:
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Огра ак "Дринско - Лимске

хидроелектране" Бајина Башта Улица: Трг Душа а ЈерковиТiа
бр. 1., 31250 Бајина Башта,

са назнаком: Средство финансијског обезбеfјења за ЈН 6.. ЈН/2100/0009/2019
Средство финансијског обезбеТјења за отклањање недоста ака у гарантном року
гласи на Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београ , Огранак "Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта,Трг Душана Јеркови а бр. 1., 31250 Бајина
Башта и доставља се приликом примопредаје предмета уг• вора или поштом на

адресу корисника уговора:
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Б.јина Башта

Бајина Башта
са назнаком: Средства финансијског обезбеfјења за ЈН бр. ЈН/2100/0009/2019

6.16. Начин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које понуfјач оправдано означи као поверљиве биfiе
поступка јавне набавке у складу са позивом и неfiе бити до
лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови пода
приликом отварања понуда и у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију кој
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуfјач може означити документа која садр е личне податке, а које
не садржи ни један јавни регистар, или која на други начи нису доступна, као и
пословне податке који су прописима одреТјени као поверљиви.
Наручилац fie као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРlbИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису оз ачени на горе наведени
начин.

коришFiени само у току
сryпни ником изван круга

и неfiе бити објављени

би значила повреду

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају го•е наведеним условима,
Наручилац fie позвати понуfјача да уклони ознаку повер ивости. ПонуFјач fie то
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учинитfи тако што Fie његов представник изнад ознаке поверљивости написати;
„ОПО3ИВ", уписати датум, време и потписати се. I

~IАко понуfјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
НаруЧилац fie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Нару~илац је дужан ,да доследно поштује законите интересе понуfјача, штитеfiи,
њихове,техничке и пословне тајне у смислу закона којим се ypefjyje заштита пословне
тајне. ! .
Hefie с~е сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

6.17.

i
i

Поштовање обавеза које произлазе из. прописа о заштити на раду и
; других прописа

ПонуТјач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе'
које произлазе из важеflих 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 (Образац 4. из конкурсне документације).

6.18. Накнада за коришfiење патената
Накна~ду за коришflење патената, као и одговорност за повреду заштиflених права
интел~ктуалне својине треfiих лица сноси понуТјач.

6.19. Начело заштите животне средине и обезбеfјивања енергетске
ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загаFјују, односно који минимално утичу'
, на животну средину, односно који обезбеТјују адекватно смањење потрошње енергије
- енергетску ефикасност.

6.20. 'Додатне информације и објашњења
Заинтерсовано лице може, у писаном облику, 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу
Наручiлоца, са назнаком: „06JAWF6EF6A — позив за јавну набавку број
ЈН/2100/0009/2019" или електронским путем на следеFiе e-mail адресеi
milutin simic(a~eps.rs и neboisa.vranic(Шeps.rs радним данима (понедељак — петак) у
времену од 07 до 15 часова (СВА ПИТАF6А. И ЗАХТЕВЕ ЗА ПOJAWF6EF6EM ПОСЛАТИi
ОБАВЕЗНО НА ОБЕ НАВЕдЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ). Захтев за појашњење
примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биflе
евидеt-тиран као примљен првог следеFiег радног дана.
Наручилац fie у року од 3 (три) дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. i
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. i
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Ако је документ из поступка јавне набавке, достављен од
Понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврд
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно к
достављање.
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење пону
Конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

стране Наручиоца или
извршила достављање
пријем тог документа,

о доказ да је извршено

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију Е
пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дуж
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
По истеку рока предвиТјеног за подношење понуда Наручилац
да допуњује Конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин
Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац fie п~
начелним ставом који је Републичка комисија за эаштиту пра
набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (о
страници www.кjn.qov.rs).

6.21. Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључив
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Понуfјач може да у оквиру понуде достави укупан износ
припремања понуде тако што попуњава, потписује и овеј
трошкова припреме понуде.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који с
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде
су израfјени у складу са техничким спецификацијама
прибављања средства обезбеђења, под условом да је Пону
трошкова у својој понуди.

а измени или допуни
или допуне објави на

(осам) или мање дана
~н да продужи рок за
подношење понуда.
не може да мења нити

предвиfјен чланом 20.

ктупати у складу са 13.
ва у поступцима јавних
5јављеним на интернет

ПонуТјач и не може

и структуру трошкова
ава печатом Образац

на страни Наручиоца,
узорка или модела, ако
аручиоца и трошкове
ач тражио накнаду тих

6.22. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправ е
Наручилац може да захтева од Понуfјача додатна објашњењ- која Fie му помоflи при
прегледу, вредновању и упореfјивању понуда, а може да вр и и контролу (увид) код
понуfјача, односно његовог Подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручила Fie ПонуFјачу оставити
примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омоryfiи Наручиоцу
контролу (увид) код понуFјача, као и код његовог Подизвоfјача.
Наручилац може, уз сагласност ПонуТјача, да изврши испр вке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку тварања понуда.
У случају разлике измеfју јединичне цене и укупне цене, мерој1іавна је јединична цена.
Ако се понуТјач не сагласи са исправком рачунских грешак~, Наручилац fle његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Страна 34 од 92



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0009/2019

6.23., i Разлози за одбијање понуде
Понуда fie бити одбијена ако:

1.
2.
3.

је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуfiа;
ако се Понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака;
ако има битне недостатке сходно члану 106. 3ЈН

односно ако:

•  Понуfјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешfiе; ! '~
• Понуfјач није доставио тражено средство обезбеfјења;

• ' је понуfјени рок важења понуде краflи од прописаног; '
• понуда садржи друге недостатке због којих није мoryfie утврдити стварну

садржину понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама
Наручилац fie донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом,
109. Закона.

1 ,

6.24. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка
Наручилац fie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од
максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења

6.25. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуfјач у претходне три'
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

• учинио повреду конкуренције;~
• li оставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

~iакључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

• одбио да достави доказе и средства обезбеfјења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврfјује да понуђач није;
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су;
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре;
објављивања позива за подношење понуда.
доказ наведеног може бити:

• nравоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
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д
ашта

• исправа о реализованом средству обезбеfјења испуњеј~а обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

• исправа о наплаFiеној уговорној казни;
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису о

року;
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елег

начин и под условима предвиfјеним законом којим с
односи;

• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној н
означена у понуди као подизвоfјачи, односно чланови гру

• други одговарајуfiи доказ примерен предмету јавне на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне н~
закљученим уговорима о јавним набавкама.

клоњене у уговореном

ената уговора дата на
: ypeFjyjy облигациони

абавци лица која нису
пе понуђача;
авке који се односи на

~бавке или по раније

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац fie поступити на наведене начине и у случају з
понуТјача уколико утврди да постоје напред наведени дока
чланова групе понуFјача.

3. тачка 1) члана 82.
оји је закључио и други

једничке понуде групе
и за једног или више

6.26. Увид у документацију
Понуi7ач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
посryпка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогуflи увид у до ументацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у скла~ду са чл.14. Закона.

6.27. Заштита права понуТјача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за зашт
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у скл
1. тач. 1)-7) Закона, као и износом таксе из члана 156. стае
детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тач
потврТјује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз э

• приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев смs

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска број 13., ОграЕ
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа бр
за заштиту права за ЈН добара „Набавка опреме за мага~
Јавна набавка број ЈН/2100/0009/2019, а копија се и
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се мо~ч
електронске поште на е-mai1: milutin.simic(a~eps.rs радним даЕ

иту права, са детаљним
аду са чланом 151. став
~ 1. тач. 1)-3) Закона и
ка 6) Закона којом се
ахтев за заштиту права
iтрао потпуним:

поште на адресу: ЈП
ак "Дринско — Лимске
1. са назнаком Захтев

ине у Огранку ДЛХЕ"
стовремено доставља
е доставити и путем
iима (понедељак-петак)
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од 8,00 до 15,00 часова. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није
другачiије одређено. i
3ахтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина Позива за
подношење понуда или Конкурсне документације сматраfiе се благовременим ако је
примл~ен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за
подно ~јење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке.
и непр~авилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре
истекаi рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После, доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за
подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке
на Пор

Е
талу јавних набавки. ~

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне'
набавке у складу са одредбама члана 150. 3ЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема Захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3!b из 3ЈН.
Наруч I~ лац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења
3ахте~а за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом Захтеву
за заштиту права наведе да зауставља даље активности у, поступку јавне набавке.
Детаљно упутство о садржини потпуног Захтева за заштиту права у складу са
члано м~  151. став 1. тач. 1) - 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи: ~
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, ~
2) наз II в и адресу Наручиоца, '
3) подlатке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца,
4) ' повреде прописа којима се ypei7YJe поступак јавне набавке, ~
5) чиiенице и доказе којима се повреде доказују, ~
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, 1
7) пот i ис подносиоца.
Ако поднети Захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе
Наручилац ne такав захтев одбацити закључком. i
Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од;
3 (три)iдана од дана доношења.
Против 'эакључка Наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана,
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља Наручиоцу. ' ;

Износiтаксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Страна 37 од 92



ЈП „Електропривреда Србије" Беогр д
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина ашта

Конкурсна документација ЈН/2100/0009 2019

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун бу
(број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаfiања 153 или
ЈН210000092019, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Огранак ДЛХЕ
ЈН/2100/0009/2019, прималац уплате: буџет Републике Србије)

џета Републике Србије
253, позив на број

:, Јн бр. ЈН број
уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се Захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;
2) 120.000 динара ако се Захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује св јим радњама.
Ако је Захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу Захтева за
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове нас але по основу заштите
права.
Ако Захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права
мора Наручиоцу на писани захтев надокнадити трошко е настале по основу
заштите права.
Ако је Захтев за заштиту права делимично усвојен, Репуб ичка комисија одлучује
да ли fie свака странка сносити своје трошкове или Fie тр шкови бити подељени
сразмерно усвојеном Захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прециэно да наведу трошкове за к је траже накнаду.
Накнаду трошкова мoryfie је тражити до доношења одлу е Наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом Захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Fепубличке комисије је
извршни наслов.
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка ¢) 3ЈН
Потврдом се потврfјује да је уплата таксе извршена и она е прилаже уз Захтев за
заштиту права приликом подношења захтева Наручиоцу, ка о би се захтев сматрао
потпуним: . "
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласни РС`, број 124/12, 14/15
и 68/15) је прописано да Захтев за заштиту права мора да адржи, измеfју осталог,
и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на дреfјени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка ) ЗЈН, прихватиТiе се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која саржи следеfiе елементе:

(1)
(2)

да буде иэдата од стране банке и да садржи печат банк 1

да представља доказ о извршеној уплати таксе, што эн~чи да Потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и даryм извршења налога. * Републ
изврши увид у одговарајуFiи извод евиденционог рачуна
Министарства финансија — Управе за трезор и на тај
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
износ таксе из члана 156. 3ЈН чија се уплата врши;
број рачуна: 840-30678845-06;
шифру плаFiања: 153 или 253;

ичка комисија може да
достављеног од стране
начин додатно провери
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(6)

(7)

(8)
(9)

(10

Конкурсна документација ЈН/2100/0009/2019

позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси Захтев за заштиту права;
корисник: буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца Захтева за заштиту права за које
је извршена уплата таксе;
потпис овлашflеног лица банке.

2. Наг~ог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашflеног лица и печатом банке'
или поште, који садржи и све друге елементе из Потврде о извршеној уплати таксе

. навед i не под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезо i, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из Потврде о
извријеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
3ахтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајуfiег
консоr~идованог 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);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе и
Потврде о иэвршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце Захтева за заштиту права~
(банкеl и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу;
са заканом и другим прописом.
5. Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног
налогаl за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у;
поступ'цима јавних набавки http:Hwww. kіn .qov. гѕ/сј/uрutѕtvо-о-uрјаtј-герubјісkе 
admin strativne-takse.html и http://www.kjn.qov.rs/download/Taksa-popunieni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се
извршити на девизни рачун Министарства финансија — Управе за трезор ~

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Наро на банка Србије (НБС)
1 1000 Београд, ул. Немањина.бр. 17, Србија
SW1FT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија, Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 ~Београд
1BAN: RS 35908500103019323073
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OrpaHaK „gpmHcKo — rImmcKe XE„ BajmHa awTa

KoHKypcHa AoKymeHTaLimja JH/2100/0009 2019

HADOMEHA:

liptinnom ynna-ra cpegc-raaa no-rpe6Ho je Haaec-rm cnegehe 1,1H
„gel-arm nnahaH,a" (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

— 6poj y noci-ynky jaaHe Ha6ame Ha Koje ce 3ax-rea 3a 3aWTAT
Hapyytioga y nocTynKy jaaHe Ha6aaKe.

Y npinnory cy mci-pytqwje 3a ynna-re y BanyTama: EUR Li USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

opmaLimje o nnahaHoy -

npaaa ogHocin V Ha3VIB

SWIFT MESSAGE MT103 — EUR

FIELD 32A: VALUE DATE — EUR-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:

(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX

DEUTSCHE BANK

TAUNUSANLAGE

GERMANY

AG, F/M

12

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA

BANK OF SERBIA

NEMANJINA 17

SERBIA

/DE20500700100935930800

SRBIJE (NATIONAL

— NBS BEOGRAD,

FIELD 59:

(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073

MINISTARSTVO F

UPRAVA ZA TRE

POP LUKINA 7-9

BEOGRAD

NANSIJA

OR

FIELD 70: DETAILS OF PAY1ENT

SWIFT MESSAGE MT103 — USD

FIELD 32A: VALUE DATE — USD-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:

(INTERMEDIARY)

BKTRUS33XXX

DEUTSCHE BANK

AMERICAS, NEW

60 WALL STREET

UNITED STATES

TRUST COMPANIY

YORK

CTpaHa 40 oil 92



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0009/2019

F1ELD
(АСС.,

i
57А:
W1TH BANK)

NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL ~ 
BANK OF SERBIA — NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

F1EL 59: /RS35908500103019323073
(BENEFICIARY) M1NISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA 7-9
BEOGRAD

~
F1EL ° 70: DETAILS OF PAYMENT

б 28.ј Закључивање уговора
У скгаду са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде 6иfiei
закп чен Уговор о јавној набавци. ПонуFјач дати Модел уговора потписује, оверава и
доставља у понуди.
Нару~илац fie доставити уговор о јавној набавци Понуi7ачу којем је додељен Уговор у
року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење Захтева за заштиту права. i ,
Понуђач којем буде додељен Уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет).
дана од дана закључења уговора достави Меницу за добро извршење посла.
Ако понуfјач којем је додељен Уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише,
у року од 7 (седам) дана, Наручилац може закључити са првим следеfiим.
најповољнијим ПонуТјачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, Наручилац fie сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а эакључити
Уговор са Понуђачем и пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права. ;

6.29. Измене током трајања уговора ј
Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровоfјења поступка;
јавне абвке повеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став'
1. Зак i на о јавним набавкама. i
Након ;закључења Уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене
и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и'
прецизно одреi7ени у Конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно
предвиТјени посебним прописима, као што су виша сила, измена важеfiих законскик;
прописа, мере државних оргна и измењене околности на тржишту настале услед више;
силе.
У наведеном случају Наручилац fie донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу Прилогом ЗЛ Закона и у року од 3 (три) дана од дана доношења, исту
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објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај
и Државној ревизорској институцији

прави за јавне набавке
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7. ОБРАСЦИ И ПРИЛО3И
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ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.  од   за отворени поступак ја~вне набавке — добара
„набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ" ЈI авна набавка број
Јн/2100/0009/2019

1)општи подауи о понvЋдчv

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Врста правног лица:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-mail):

телефон:

Телефакс:
Број рачуна понуђача u назив банке:

Лице овлашFiено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) сдмостдлно
6) сд подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понvдv

напомена:

Заокружити начин подношвња понуде u ynucamu податке о
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
понуде, уколико понуду подноси група понуђача

~одизвођачу, уколико се
учесницима заједничке
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з) пораци о подизвоЂачv
i

1)
Назив подизвоfјача:

i
Адреса

~

;

8р' ста правног лица:
~ ј ј

Матични број:
I

Порески идентификациони број:
;

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који fie извршити подизвоfјач:

I '

Део предмета набавке који he
иввршити подизвођач:

,

2)
Назив подизвоFјача ;

Адреса

I

~
i
~

Матични број:,

Порески идентификациони број: ,

'

i
Име особе за контакт:

I
Проценат укупне вредности набавке
који Pie извршити подизвођач:

Део предмета набавке који fie
изI ршити подизвођач:

i
;

~
Напо I iена:
Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуfјачи који подносе понуду са;
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиfјених 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 члану гРvпЕ понvЋА ча

1) Назив члана групе понуђача:

Адреса:
Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакм:

3) Назив члана групе понуfјача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има eeћu број учесника у заједничкој понуди од
места предвиРјених у табели, потребно је да се наве ени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни u достави за сваког понуђача којије учесник
у заједничкој понуди.
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5) L(ЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ;И БРОЈ НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА дин. без ЛДВ-а ,
„Набавка опреме за
ДЛХЕ"
број ЈН/2100/0009/2019

магацине у Огранку

KOMEPLlИЈАЛНИ УСЛОвИ

Услов нАРvчиоуа понУда понУЂа-ча
!
i РОК И нА ЧИн ПЛА ЋАFbА:

Нару~илац
плати

се обавезује да изабраном Пону~јачу
испоручена добра динарском доэнаком,

;

на следеflи начин:
1 .

• уΡ~ОО°/о укупне вредности набавке са
припа9 іајуFiим порезом на додату вредност биfiе
плаfiено након испоруке добара, у року до 45
(словима: четрдесет пет) дана од дана пријема ~
одговарајуfiег рачуна издатог на основу ;
прихваfiеног и одобреног извештаја о извршеној ј
испоруци,
Запис

након обострано потписаног
ика о финалном квалитативном пријему

Добара (без примедби), потписаног од стране
овлашfiених представника Уговорних страна. Сагласан за захтевом наручиоца
Изабрани Понуi7ач је сагласан да Наручилац АА/НЕ (заокружити)
обуста~ви и плати порез на добит по одбитку на
бруто
Рачун

уговорену цену добара.
i мора бити достављен на адресу

Наручиоца: Јавно предузеfiе „Електропривреда
Србије" Београд, Балканска број 13. Огранак
„Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
Башта ' Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250
Бајина Башта, са обавезним прилозима и то::
попуњен, потписан и оверен Записник
квантитативном и квалитативном пријему
добара,
добав~

од стране Наручиоца и од стране
ача — без примедби.

I~

РОК ИСПОРУКЕ:
Изабрра~ ни Понуfјач је обавезан да испоруку
изврши у року који не може бити дужи од 60
(шездесет) календарских дана од дана ступања Сагласан за захтевом наруvиоца
Уговора на снаry и пријема писаног захтева А~НЕ (заокружити)
Наруч'иоца, односно позива путем е-maila
(ПонуFјач у понуди наводи е-mail адресу на коју
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fie Наручилац упутити позив). Обавеза
изабраног Понуfјача је да потврди пријем е-
maila, уколико му је позив ynyfieн у тој форми..
Уколико Понуfјач понуди дужи рок од
захтеваног, иЛи га уопште не понуди, Наручилац
fie његову понуду одбити као неприхватљиву.

-

МЕСТО ИСПОРУКЕ
Испорука предметних добара се може вршити у
периоду понедељак — петак 07-13 часова, уз
претходну најаву, минимум два дана пре
испоруке, на e-mai1: nebojsa.vranic@_eps.rs;
Изабрани ПонуТјач мора, о свом трошку,
комплетан обим предметних добара испоручити
у магацин Наручиоца на адреси:

Сагласан за захтевом наручиоца
ЈП ЕПС Д~НЕ(заокружити)
Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ „Бајина Башта" Перуfiац
Након извршене испоруке, обавиFiе се преглед
од стране Наручиоца и ПонуТјача, а затим
заједнички потписати Записник о
квантитативном и квалитативном пријему
предметних добара.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за ставке под редним бројевима: 5,
б„ 7, 12, 13, 14 и 15 је гарнтни рок произвоfјача и
не може бити краТiи од 24 (двадесетчетири)
месеца испоруке и потписивања Записника о
квалитативном и квантитативном пријему
добара..

Гара
изно•

Гара

тни рок на виљушкар
и месеци

тни рок на пумпу за
гори=о износи

Изабрани Понуfјач је дужан да се у гарантном
периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року
од два дана, одазове и у најкраfiем року отклони
о свом трошку све недостатке, који су настали
на испорученом добру.

месе и

Гара тни рок на апарат за
За све очене не остатке — ск ивене мане, ко еу д р ~нису биле уочене у моменту квалитативног и плас ифигирање износи
квантитативног пријема добара, вefi су се
испољиле током употребе у гарантном року,

месеци

Наручилац fie рекламацију о недостацима
доставити изабраном Понуfјачу одмах, а Гара тни рок на сложиве
најкасније у року од 10 (десет) дана по мерд-вине износи
утврfјивању недостатка. месеци
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У случају
рекл~мационом
Пону а 'ач
свом !
недостатке1условима
важеfi°им
року
рекл ~
Гарантни
испор
року ~нису
купљеirа
недоqтатака
гарантном
испорученим
изабр"ани
испоручити
дана
Наручиоца.
гаранрни
четири)
Сви
Наручиоцу,
недостатака
гарант1ном
Понуfјача.

потврfјивања чињеница, изложених у
акту Наручиоца, изабрани

се обавезује да у гарантном року, о
трошку, отклони све евентуалне

на испорученим добрима под
утврfјеним у техничкој гаранцији и

законским прописима РС, најкасније у
од 5 (пет) дана од дана пријема

! ације.
рок се продужава за време за које

;~ чена добра због недостатака, у гарантном
коришfiена на начин за који су

и време проведено на отклањању
на испорученим добрима у

року. Уколико се недостаци на
добрима не могу отклонити

ПонуТјач мора иста заменити новим и
их најкасније 15 (петнаест) дана од

утврfјивања рекламације од стране
На замењеним добрима тече нови

рок и износи минимум 24 (двадесет
месециаод даryма замене.

трошкови који буду проузроковани
а везани су за отклањање
на испорученим добрима, у

року, иду на терет изабраног

;

;Гарантни
индустриј 

рок на•
ске алуминијумске

платформе износи
месеци i

!

i
;

не
Рок вджЕња понуДЕ:

може бити краћи од 60 дана од дана
отварања понуда

дана од дана отварања
понуда

Понуђач је обвезник плаflања ПДВ-а дА / НЕ !
(заокружити) i

Понуда
испоруке,
неприхватљивом.
Неопходно
одговора,

понуFјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаfiања, рок'
место испоруке, гарантни рок и рок важења понуде сматраfiе се

je и да се Понуђач изјасни, заокруживањем једног од понуђених;
да лије обвезник плаТiања ПДВ-а unu не

Датум

М.П.

Напомене:

1
,I

ПонуFјач
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- Понуђачје обавезан да у обрасцу понуде попуни све когtерцпјалне услове (сва
празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група пону Iача може да овласти
једног понуfјача из групе понуђача који fie попунити, потписаіnи u печатом оверити
образац понуде или да образац понуде nomnuwy u печатом овере сви понуРјачи из
групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити веfiем броју
потписника.
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ОБРАЗАЦ број 2.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Э ,

за о ~ворени поступак јавне набавке услуге „Набавка опреме за магацине у
Огранку ДЛХЕ" - ЈН број ЈН/2100/0009/2019. !

~

Р.б .Р
,

,
,

,

В ста гсл е, Р У У
.

Јед.
ме ре

Кол
и

~ чин
а

Јед.

ц ена без
ПДВ дин.-

Укупна
ц ена без
ПДВ дин.

Изно

ПДВ-а

Укупна
цена са

ПДВ дин.

(1) I (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ј_

Мердевине,
газиiите,1+1
Спецификација
Димензије:
Материјал:
Носивост:

широко
slimmy 2

производа:
82х47х5цм

метал
150кг

ком З
'

! ,

2,

Мејiдевине
широко
3
Спеlцификација
Ди Iензије:
Ма
Ноивост:150кг

газиште, 2+1 slimmy
,

производа:
105х70х5цм

,еријал: метал

ком 3 ;

З.

KyTi~e
мердевине
Мердевине
куТiн 
Изра~fјене
атесіиране
150 кг
Висна
м

Висина
материјал
Тежина:

~
алуминијумске

4 степеника
1 алуминијумске за
употребу

од алуминијума и
су за носивост до

корисника при раду 2.8

постоља 0.8 м
Алуминијум

3.2 кг

ком 3

~

4.

2.
+1

КуТiне
алуминијумске
Носивост

Куfiне алуминијумске 4

мердевине
са 4 +1 газишта

120 кг

ком 2
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Тежина: 2 кг

5.

Танквана за 2 бурета
Палета за бурад са коритом
треба да буде израFјена од
100% полиетилена који је
отпоран на веfiину течности.
Палета/постоље за стандардну
бурад треба да има у себи
корито које скупља течност и
штити околину и радно место
од непотребног проливања.
Спецификација производа:
Висина: 345 мм ,
Ширина: 820 мм ,
Дужина: 1220 мм ,
Запремина: 240 Л ,
Носивост: 650 кг ,
Поклопац: Да
Монтажа: Склопљено

ком 3

g,

Пумпа за гориво
Самоусисна крилна електро
пумпа за истакање дизел
горива
230В / 50Хз , снаге 600 W,
степена заштите ИП55,
капацитета 56 литара/минут, са
приључцима улаз-излаз 1 ".
На улазу у пумпу потребно је
да буде уграfјен инох филтер
финоnе 100 микрона и by-pas
вентил.

ком 2

Апарат за пластифицирање
Пластификатор GBC Х420
Quickstart, А3 или
еквивалентан
-време грејања 1 минут
-пластифицирање до А3
формата са перфорираном
дебљином до 175 микрона
-лако подешавање
температуре

ком 1
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i
-sureflow
-бруто

систем
тежина 3,б12кг

~

g.

Кутије
густине.
кути)е
погодне
и зактевним
на киселине,
раствараче
Потребно
од
густине,
темгiературе
+80°.С.
морају
равнио
омогуfiавало
Са п'редње
да
постављање
треба
се
другу.,
треба
садржају
Једн
Спецификација
Ширина/Дужина/
12стх10стхб,5ст

Боја~

од полиетилена високе
Потребно је да су

веома издржљиве и
за употребу у тешким

условима, отпорне
машинска yrba,
и детерпенте.

је да буду иэраfјене
полиетинена велике

тако да могу да трпе
од - 40°С до

Кутије за складиштење
да имају рукохвате и

дно што би им
лако руковање.

стране потребно је
имају велико место за

етикете. Кутије
да буду сложиве, како би

могле слагати једна на
Отвор са предње стране
да омогуfiава приступ

чак и када су сложене
i на дРУгУ•

производа
Висина

20 ком плава
20 ком сива

ком 40

i

;

i
i

;

;

,
;

9.

Кути~е
густине.
кутије
погодне
и захтевним
на киселине,
раствараче
Потребно
од
густи'е,
температуре
+80°С.
морају
равнио
омогуfiавало
Са предње
да

i
од полиетилена високе

Потребно је да су
веома издржљиве и
за употребу у тешким

условима, отпорне
машинска yrba,
и детервенте.

је да буду израfјене
полиетинена велике

тако да могу да трпе
од - 40°С до

Кутије за складиштење
да имају рукохвате и

дно што би им
лако руковање.

стране потребно је
имају велико место за

ком 50
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• постављање етикете. Кутије
треба да буду сложиве, како би
се могле слагати једна на
друry. Отвор са предње стране
треба да омоryfiава приступ
садржају чак и када су сложене
једна на друry.
Ширина/Дужина/ Висина
12 ст х 17 ст х 8,5 ст

Боја: 25 ком плава
25 ком сива

10,

Кутије од полиетилена високе
ryстине. Потребно је да су
кутије веома издржљиве и
погодне за употребу у тешким
и захтевним условима, отпорне
на киселине, машинска yrba,
раствараче и детерџенте.
Потребно је да буду израfјене
од полиетинена велике
ryстине, тако да моry да трпе
температуре од - 40`С до
+80`С. Кутије за складиштење
морају да имају рукохвате и
равнио дно што би им
омоryfiавало лако руковање.
Са предње стране потребно је
да имају велико место за
постављање етикете. Кутије
треба да буду сложиве, како би
се могле слагати једна на
друry. Отвор са предње стране
треба да омоryfiава приступ
садржају чак и када су сложене
једна на друry.
Ширина/Дужина/ Висина
16 ст х 21 ст х 13.5 ст

Боја: 30 ком плава
30 ком сивава

ком 60

11.

Кутије од полиетилена
високе ryстине. Потребно је да
су кутије веома издржљиве и
погодне за употребу у тешким
и захтевним условима, отпорне
на киселине, машинска уља,
раствараче и детерџенте.
Потребно је да буду израfјене
од полиетинена велике

ком 60
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ryст%не,
температуре
+80°С.
морају
равнио

тако да моry да трпе
од - 40°С до

Кутије эа складиштење
да имају рукохвате и

дно што би им
омогуfiавало лако руковање.
Са предње
да

стране потребно је
имају велико место за

постављање етикете. Кутије
треба
се

да буду сложиве, како би
могле слагати једна на

друry. Отвор са предње стране
треба да oмoryFiaвa приступ
садржају чак и када су сложене
једна на друry.
Ширина/Дужина/

20
Висина

ст х 31 ст х 15 ст
Боја 30 ком плава

30 ком сива :

1 ~
Сложиве мердевине ;
које i се моry користити као

1
ј

двоструке мердевине или
једноструке мердевине.
Потребно је да поседују
дводелну галванизовану
платформу да би се могле 1
кори'етити као радна
плат ;форма. '
Спецификација производа:

Виси1на:

Шир

3460 мм

i на: 370 мм

12- Висина
скло1iи 950 ммљеног:

ком 9 ;

i
Дубиiна
склопљеног: 270 мм

Материј'ал
оквир: риуминиум

~

~
Материјал Галванизованокора I и:

Тежiна: 16,2 кг

МонТ~ажа: Склопљено

Сертификати: SPCR 064 - AFS

b
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2004:03

13.

"Модулар"пластичне кутије:
Потребно је да буду отпорне на
удар, чврсте и погодне за
различита окружења и
различиту примену, да буду
направљене од УВ отпорног
ХДПЕ материјала и да подносе
веfiину хемикалија и
температуре од -40°Ц до +
90°С, да имају глатке стране,
равно дно и дренажне рупе
како би се олакшало чишћење,
као и дршке са стране за лакше
руковање
Спецификација производа
Висина: 145 мм
Ширина: 400 мм
Дужина: 600 мм
Запремина: 24 Л
Висина, Унутрашња:140 мм
Ширина, унутрашња: 358 мм
Дужина, унутрашња: 537 мм
Боја: Плава , Бела , Црвена
Материјал: ХД полиетилен
Сложиво: да
Тежина: 2,23 кг

ком 10

14.

Корито за скупљање
течности, 9 Л

Потребно је да корито за
сакупљање течности буе
сигурно за складиштење
буради, канистера и других
канти у којима се држе опасне
течности и да спречава да
yrba, опасне течности или
хемикалије процуре на под
како би се креирало сигурно
радно окружење. Потребно је
да корито за сакупљање

ком 10
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течности
полиетилена
издржљив,
отпоран

Спецификација
Висина:
Ширlина:
Дужина:
Запремина:
Материјал:
Тежина:
Монтажа:

буде иэраFјено од
који је веома

лак за чишfiење и
на веFiину хемикалија.

производа.. 

50 мм ,
400 мм ,
790 мм ,
9 Л ,
Полиетилен
1,1 кг ,
Склопљено

;

i

~

;

15.

Виrаушкар
За подизање
на
стан~дардизованим
контејнерима:
-носивост
-дужина,
-ширi
-виљушка
растојање:525мм
-мин
-ход
-пречник
-модел
тандемски
-модел
унутрашњим
најлона
-са р~учним
-лагани
полиуретана,
избегло
осетљивих
-вент'ил
ако
капацитет
оштеfiење

и ношење терета
' палетама или у

2500кг
виљушке 1 1 5Омм~

на крака виљушке 150мм
спољашње

i Висина подизања:85мм
200мм

точка:200мм
точкова на виљушкама:

i
управљачког точка: са

језгром од

погонским системом
1

точкови од
како би се

оштеflивање~ подова
за отпуштање притиска

се премаши максимални
како би се спречило

хидрауличног

ком 1

;
~

a
~

I ~

,.

;

i

~

i
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система
-рам са печеном фарбом на
250°Ц ради вeFie отпорности на
хабање

16.

Индустријске алуминијумске
платформе
Потребно је да се платформе
моry померати помоfiу точкиflа
у зони рада и да када се
радник стане на платформу
активира се блокада и да тада
платформа буде константно
фиксирана.
Спецификација производа:
Број степеника

2-6
Мах. висина
1-4 м
Мах. тежина
150 кг
Сертификат
EN 131
Ширина х Дужина х Висина
75х120х175

ком 1

1 УКУПНО ПОНУЋЕНА L.ЦЕНА без ПДв динара
(збир колоне бр. 7)

11 УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара

111 УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА са ПДВ
(ред. бр.l+ред.бр.11) динара.

Даryм:
М.П.

Напомена:

Понуfјач

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла.
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- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
печаrром понуђач. ;

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене:

ПонуFјач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следеfiи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро; '
у коло,ну 6. уписати колико износи јединична цена са ПДв за испоручено добро;
у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што fle помножити
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је
наведена у колони 4.);
у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што Fie помножити
једини,чну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је
наведена у колони 4.).

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно ~
понуFјену цену без ПДВ (ред бр. 1 из табеле 1) уколико исти постоје као засебн
трошкови

у ред бр. 1— уписује се укупно понуFјена цена за све позиције без ПДВ (збир
колоне бр. 5)
у ред бр. 11— уписује се укупан износ ПДВ
у ред бр. 111— уписује се укупно понуfјена цена са ПДВ (ред бр. 1+ ред.
бр. 11)

на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум'
попуњавањаобрасца структуре цене.
на место предвиђено за печат и потпис понуТјач печатом оверава и потписује
образац структуре цене.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 1

за јавну набавку добара „Набавка опреме за магацине
Ј Н/2100/0009/2019
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама (
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 5. став 1. тачка 6) пој
Правилника о обавезним елементима Конкурсне документаци
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласнi
понуду прилажем:

ОБРАЗАЦ 3.

ОНУДЕ
Огранку ДЛХЕ" бр.

Сл. гласник РС` број:
тачка (3) и члана 15.
е у поступцима јавних
к Рс' број: 86/2015), уз

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОН'ДЕ

г- 
~ динара

i 
динара

I
1  

1г Укупни трошкови без ПДВ Г динара
г- ПДВ -------~--

-------динара

~ Укупни трошкови са ПДв динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и траж
трошкова уколико наручилац предметни посryпак јавне наба
који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Зак
(„Службени гласник РС`, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум:
М.П.

Напомена:

м накнаду наведених
ке обустави из разлога
на о јавним набавкама

Понуfјач

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуfјачи који су имали наведене
трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају
-осталв трошкове припреме и подношвња понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. 3 кона о јавним набавкама
(„Службвни гласник РС; бр.124/12, 94/15 и 68/15)
уколико понуfјач не попуни образац трошкова припреме понуде,Н ручилац није дужан да му
надокнади трошковв и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуFјача подноси заједничку понуду овај образац потписујв и оверава Носилац
посла.Уколико понуFјач подноси понуду са подизвоfјачем овај образац потписује и оверава
печатом понуfјач.
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ОБРАЗАЦ број 4

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( ,,Службени гласник РС', бр!.
124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС', бр.86/15) Понуfјач;
даје: ~

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу потврFјује да је Понуду
број: за јавну набавку добара „Набавка опреме за магацине у Огранку,•

' у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН/2100/0009/2019, Наручиоца Јавно
предузеfiе „Електропривреда Србије° Београд по Позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана

!  године, поднео независно, без договора са другим понуfјачима или'1
заинтер'есованим лицима.
У супр'отном упознат је да fie сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним;
набавкама („Службени гласник РС`, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци
бити ништав.

Датум: Понуfјач
М.П.

i
Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуFјача Изјава се доставља за сваког~ ;
члана групе понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за (
заступање понуfјача из групе понуfјача и оверена печатом.
У случај'у да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава се доставља за понуfјача и
сваког~ подизвоРјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране
овлаш 'еног лица за заступањв понуРјача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 5.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`
бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуТјач/подизвоТјач дајем:

И ЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде
број:   за јавну набавку добара „Набавка опреме за магацине у
Огранку ДЛХЕ" у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН/2100/0009/2019
поштовали обавезе које произилаэе из важеfiих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум:
М.П.

Напомена:

Понуђач/члан групе

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњвна, i
овлашРiеног лица за заступање понуђача из групе понуРјача и
У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, k
понуfјача и сваког подиавођача. Изјава мора бити попуњена, ~
стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођачг
Приликом подношења понуде овај образац копирати у nompef

;е доставља за сваког
iотписана од стране
оверена печатом.
з,јава се доставља за
iотписана и оверена од
г и оверена печатом.
iном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 6р 6'.
На ос~нову одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља,
Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику
садржини и начину коришfiења јединствених инструмената платног промета

ДУЖН И К:  
(назив и седиште Понуfјача)
мАтИчни БРоЈ дУЖниКА (понуfјача):
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуђача):
ПИБ ДУЖниКА (понуfјача):  ~

и зда је дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0009/2019
„Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ"

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Улица:
Балканска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, трг'
Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ
103920327, бр. тек.' рачуна: 160-797-13 Банка Интеса,
Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, за ЈН „Набавка опреме за магацине у
Огранку ДЛХЕ", број ЈН/2100/0009/2019.
ОвлашТiујемо Повериоца, да предату меницу број
 (уписати серијски број менице) може попунити на износ'

динара, словима:
  (минимално 10% од

вредности наше понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком важења минимум
30 (сл~ови`ма: тридесет) дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални
продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење_ рока важења менице ~
и менw~чног овлашТiења за исти број дана. '
Истоврiемено ОвлашТiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од
 •динара (минимално 10% од вредности наше понуде без ПДВ), !
и да 6'езусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са
важеflим прописима извршити наплату са свих рачуна Дужника ~
  (унети одговарајуfiе податке дужника -
издаваоца менице - назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца Јавно
предузеFiе „Елекrроприведа Србије" Београд, Улица Балканска број 13, Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични
број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-1 З, Банка Интеса АД. ;

од i
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Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — да пл
свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату завед
случају да на рачунима уопште нема или нема довољн~
поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на са
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за напла
Меница је важеfiа и у случају да доТје до промене лица ов.
Дужника, стаryсних промена или оснивања нових правни
дужника. Меница је потписана од стране овлашfiеног лица

д
ашта

019

fiање изврше на терет
у редослед чекања у
средстава или због

;тављање приговора на
у.
iawfleнor за заступање
; субјеката од стране
за заступање Дужника

 (унети име и презиме овлашfiеног лица).
Ово менично писмо — овлашfiење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих
је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 Uедан) задржава Дужник.

 Издавалац менице

Услови меничне обавезе:
1. Уколико као Понуfјач у поступку јавне набавке након исi

понуда повучемо, изменимо или одустанемо од свој
важности (опције понуде)

2. Уколико као изабрани Понуђач не потпишемо уговор
дефинисаном позивом за потписивање Уговора ил
одбијемо да обезбедимо средство финансијског
дефинисаном у Конкурсној документацији.

Датум:
М.П.

Прилози:
• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена м

озбиљност понуде
• фотокопија важеfiег Картона депонованих потписа

располагање новчаним средствима понуђача код пос
стране банке.

• фотокопија ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница

(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стран
извршила регистрацију менице или извод са инте
меница и овлашfiења НБС)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога
понуде,

ека рока за подношење
понуде у року њене

са Наручиоцем у року
не обезбедимо или

обезбеfјења у року

Понуfјач:

ница као гаранција за

овлашfiених лица за
овне банке, оверена од

Народне банке Србије
пословне банке која је

нет странице Регистра

е доставља у оквиру
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ОБРАЗАЦ бр 6.1.
(напоiмена: не доставља се у понцди)
дvжник:  
(назив и седиште Понуfјача)

1
мАтични БРоЈ дУЖникА (понуђача):
тЕкvЋи РАчvн дvжникр, (понуFјача):
пиБ ДУЖникА (понуfјача):  ~

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0009/2019
„Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ"

кОРИС нИк - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеflе „Електроприведа Србије" Београд, Улица
Балканска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, трг
Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ!
103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13 Банка Интеса, ;
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је;
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски'
бр.  I  (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења
и овлашfiујемо Јавно предузеflе „Електроприведа Србије" Београд, Улица Балканска
број ф, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног
износа од   динара, (и словима

М 1
динара) (минимално 10% вредности уговора без ПДВ), по Уговору .о Јн „Набавка
опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ" број ЈН/2100/0009/2019 број 6.05.4-Е.02.01=
488494/. -2019 од   (заведен код корисника - Повериоца) и број;

~  од (заведен код дужника) као средство финансијског
обезбеfјења за добро извршења посла уколико  (назив;
дужни<а), ,као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши
делимично или неквалитетно.
Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се
поднети на наплату у року доспеfiа утврFјеном Уговором бр ј i

I  од године (заведен код корисника {
Повериоца) и бр. од године (заведен;
код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења;
Уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења Уговора има за последицу и,
проду~iсење рока важења менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који fie~ '
бити продужен и рок важења Уговора. ~
Овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, као Повериоца да у
складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности:
бланкоІ соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски;
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ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет т
бр. код
текуfiег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

Меница је важеfiа и у случају да у току трајања реализације
до: промена овлашfiених за заступање правног лица, проме
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата,
Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужни
значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на q ављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за напла-у.
Меница је потписана од стране овлашfiеног лица за засryпање Дужника

(унети име и презиме овлашТiеног л ца).
Ово менично писмо - овлашfiење сачињено је у 2 (два) истове~на примерка, од којих је
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

д
ашта

019

Место и даryм издавања Овлашflења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

куflег рачуна Дужника
Банке, а у корист

аведеног уговора доi7е
а лица овлашћених за
статусних промена код
а и других промена од

Потпис овлашFiеног лица

Прилози :
1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро
извршење посла
фотокопија важеfiег Картона депонованих потписа овлашТiен х лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена д стране банке.
фотокопија ОП обрасца
Доказ о регистрацији менице у Регистру меница народне 6
Захтева за регистрацију менице од стране пословне 6
регистрацију менице или извод са интернет странице Регист
нБс)

СФО за добро изершење посла обаеезно се доставља
закључвња Уговора, у, супротном Наручилац може
раскида Уговора и активирање, код банке, СФО за озби

нке Србије (фотокопија
нке која је извршила
а меница и овлашflења

у року од 10 дана од
покренути поступак
ност понуде.
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ОБРАЗАЦ број 6.2
На основу одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља,
Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05103, Сл. гЛ.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику
садржини и начину коришfiења јединствених инструмената платног промета

1
ДУЖНИК:  i
(називi и седиште понуfјача)
мАтични БРоЈ дУЖниКА (понуi7ача) 
тЕкvF,и РАчvн дvжникА (понуђача) 
пиБ ,4УЖниКА (понуfјача) 
И здаје дана године ;

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
за ЈН/2100/0009/2019

„Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ" ~
КОРИСНИК — ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Балканскаi

број 13, Београд / Огранак „Дринско — Лимске ХЕ", трг душана Јерковиfiа
1, Бајина Башта, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, број текуfiег
рачуна 160-797-1 3 Banka lntesa.

Преда1 емо вам 1 (једну) потписану и оверену бланко сопствену меницу, серијски број:
6  (уписати серијски број менице) као средство финансијског

обезбеFјења и овлашflујемо Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Балканска
број 13; Београд / Огранак „Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиflа 1, Бајина
Башта i као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од,

динара (словима;
1  динара); ,

по Уговору о ЈН „Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ" број
ЈН/2100/0009/2019 број 6.05.4-Е.02.01- 488494/ -2019 од (заведен код''
Корисіика — Повериоца) и бр.   од   (заведен код Дужника),
као ср~едство финансијског обезбеТјења за отклањање недостатака у гарантном~
року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ-а, уколико
  (назив дужника), као дужник не изврше недостатке у,
гарантном року.
Идата ~бланко сопствена меница серијски број   (уписатиј
серијски број менице) може се поднети на наплату у року доспеТiа утврfјеном Уговором
бр.  7i .  од   године, (заведен
код Ко:рисника — Повериоца) и бр.   од   (заведен код;
Дужника), тј. најкасније до истека рока од 30 (словима: тридесет) дана од уговореног ~
гарантіог рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и:
проду~сење рока важења менице и меничног овлашfiења за исти број дана за који fie
бити продужен и гарантни рок.
Овлашfiујемо Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд, као Повериоца да у,
складу i са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности:

~I

~
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бланко сопствене менице, безусловно и неопозиво, без
вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату
Дужника бр.  код
Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Бан

Меница је важеfiа и у случају да у току трајања реализације
до: промена овлашfiених за заступање правног лица, проме
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата,
Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужни
значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за напла
Меница је потписана од стране овлашflеног лица з
 (унети име и презиме ов
Ово менично писмо - овлашТiење сачињено је у 2 (два) истовет
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања ОвлашТiења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

д
ашта

019

ротеста и трошкова,
а терет текуflег рачуна

а Интеса.
аведеног уговора дође
а лица овлашfiених за
статусних промена код
а и других промена од

ављање приговора на

засryпање Дужника
ашfiеног лица).
на примерка, од којих је

Потіис овлашfiеног лица

Прилози:
• 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена мен ца за добро извршење

посла
• фотокопија важеfiег Картона депонованих потпис овлашfiених лица за

располагање новчаним средствима понуђача код п словне банке, оверена
од стране банке;

• фотокопија ОП обрасца;
• доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије

(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стра е пословне банке која је
извршила регистрацију менице или извод са инте~нет странице Регистра
меница НБС).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога с• предаје у тренутку
примопредаје предмета Уговора или најкасније 5 (сл о вима: пет) дана пре
истека СФО за добро извршење посла.
Уколико се СФО за отклањање недостатака у гаранрн • м року не достаеи у
предвиђеном року Наручилац може активирати код банке СФО за добро
изершење посла.
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ПРИЛОГ бр 1
i

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ i
за јавну набавку:

„Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ"
број ЈН/2100/0009/2019~ ~

На осіову члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15,
68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршвње јавне набавке, а који обавезно;
садржи податке о: ;

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану
носилац
поднети
заступати
наручі;оцем;

групе који fie бити
посла, односно који fie

понуду и који fie
групу понуђача пред

;

i

2. Опис
понуfјача
извршењу

послова сваког од
из групе понуFјача у
уговора:

I

I

3.Друго:~1

~
'

' i

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.
Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.
Датумr

~ i
~ 1

Напомена:
У случају подношења Заједничке понудв попунити, потписати, оверити и доставити овај
Образац, а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен
Споразум у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који
обавезно садржи податке из Обрасца (Прилог 1).

Страна 69 од 92i ;



ЈП „Електропривреда Србије" Беогр д
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0009/+019

ПРИЛОГ бр 2

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВН • М ПРИЈЕМУ
ДОБАРА

За јавну набавку „Набавка опреме за магацине у Ог о анку ДЛХЕ", број
ЈН/2100/0009/2019

Датум 

ДОБАВlbA4: НА " УЧ ИЛАЦ:

(наэив правног лица)

(Адреса правног лица)

Број Уговора/Датум:

ЈП "Електропри=реда Србије" Београд,,
Улица Б=лканска бр. 13,

11000 Београд
гранак

"Дринско - ЛиМске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душан

31250
~ Јерковиflа број 1
Бајина Башта

Број налога за набавку/наруџбенице (н3н):  
Место извршене испоруке добара/ Место трошка':
Објекат: 

А) дЕтАљнА спЕциФикАциЈА до6АРА:

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без
динара.

ПДВ-а) је  
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~i
ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере; јед.цену
без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а)

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

❑ ДА

о НЕ
Предмет уговора нема видљивих оштеfiења
❑ ДА
о НЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

НавесТи позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
реклаМације): .

В ~11 ;

Друге
језику
РС

iнапомене (достављени докази о квалитету - безбедносни лист на српском
у'складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник
бр., 100/2011), извештај о извршеним услугама и друго):

Б) Да услуга извршена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору
потврFјУ1У:

ДОБАВlbАЧ: НАРУЧИЛАЦ:

(Име и презиме) Одговорно лице по Решењу за
извршење уговора (Име и презиме)

(Потпис) (Потпис)
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1) у случају да се добра односе на веFiи број Места тр'ошка, уз Записник
приложити посебну спецификацију по Месту трошка.

Добављач се обавеэује да уз фактуру достави и обострано пот исани Записник.

Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за наба=ку без обзира на
предмет набавке.

НАПОМЕНА:

Овај Записник се доставља само информативано, што начи да Понуђачи
исти не достављају уз Понуду.

Појашњења :

1. Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка Д•бављачу, издат на
основу vговора) о6АвЕзан пРилог зАписника.

2. Потпис од стране Наручиоца на Записнику је једаг-f и то је потпис
Одговорног лица за прабењв извршења уговора именоваг~ог Решењем.

З. Добављач је дужан да уз фактуру достави и обо трано потписани
Записник.

4. Обавеза Наручиоцаје издавање писменог Налога за наба ку.
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Jfl „Eneirrponpmapella Cp6mje" Beorpagi
OrpamaK „gpmmcKo — flmmcKe XE„ Bajmma Sanaa

Komcypcma RoKymewrammja JH/2100/0009/2019

8. MOTIETI YrOBOPA

3a Jammy ma6aaKy 6poj JH/2100/0009/2019

Ha6aaKa onpeme 3a maraymme y Orpamcy ,14fIXE"

Y =lady ca damum Modenom yeoeopa u enemeHmuma Hajnommuje noHyde dune
ealubygeH Yeoeop o jaeHoj Ha6aequ. floHy0ay damu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u
docmaerba y noHydu.

YrOBOPHE CTPAHE:

1. Jam) npegysehe "Enerrponpmepega Cp6mje" Beorpag, BanKaHcKa 6p. 13
0

11
paHaK ",CIPMHCK0-1111MCKE XMAPOETIEKTPAHE" Bajmia Sauna

TRr ,flywaHa JepKoamha 6poj 1, 31250 Bajma Baum

Manitaim 6poj: 20053658
1105: 103920327
TO,Kyrim patiyH 6poj: 160-797-13
BgHKa: Banca Intesa ag Beorpag
Koije 3acryna 0141-1aHCL4iCKL4 gmperrop OrpaHKa 3opmLia JoBaHoemh, no
IIYHomobjy 6poj 12.01.47976/1-15 og 24.09.2015. rogmHe LI gonyHe IlyHomohja 6pojl
121.01.47951/2-15 og 07.10.2015. rogme,

1
(y Aarbem -reKary: Haprilinag - Kynag)

11

2

(y
2a.  

143  

Ynd mLia w 6poj  „ „II
6poj:  

n
TeKyhm patiyH 6poj:  
BaHKa.  
Kojra sac-ryna  
gaibem TeKc-ry: tio6aarbag)

143  

Y11144a 14 6poj 
MaTmLiHm 6poj:  
nms-
TeKyhm paLlyH 6poj:  

Kora 3acTyna  

(gnat, epyne nouyOaqa unu nodu3eobaq)
2b 1 . 

143  

Yr11414a 6poj 
MriLiHm 6poj:  
nms.  
TeKyhm pat-IyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  
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(члан групе понуFјача или подизвоfјач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Бајиној Башти, дана .године следеfi~h.

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ДОБ РА

„Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ"
Уговорне стране констатују :
да је Наручилац-Купац у складу са Конкурсном документацијqм а сагласно члану 32.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС", бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље
Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН/2100/0009/2019 ради
набавке добара и то „Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ"
• да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на

Порталу јавних набавки дана  , као и на интернет страници
Наручиоца-Купца;

• да Понуда Добављача, која је заведена код Наручиоца-Купца под бројем 
од  20 . године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца-Купца из
Позива за подношење понуда и Конкурсне документације;

• да је Наручилац-Купац својом Одлуком о додели уговора бр.   од
године изабрао понуду Добављача 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је „Набавка опреме за магацине
у Огранку ДЛХЕ", у складу са условима из Конкурсне докумен ације.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца - Купца испо~учи уговорена добра из
става 1. овог члана у уговореном року, на паритету испорученР у месту складишта ЈП
ЕПС - Огранак ДЛХЕ, на адреси наведеној у члану 5, у свему према Понуди
Добављача број   од године, Обрасцу
структуре цене, Конкурсној документацији за предметну јав у набавку и Техничкој
спецификацији, који као прилози чине саставни део овог Угово а.

Члан 2.
Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.
На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У слу ају спора меродавно је
право Републике Србије.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора изн~си  
(словима:
 ) динара без ПДВ-а.
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Уговорена вредност из става 1. овог члана увеfiава се за порез на додату вредност, у
складу са прописима Републике Србије.
У ценВу~  су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су
одреfјени' Конкурсном документацијом. ~
Цена.јобара из става 1. овог члана утврFјена је на паритеry испоручено у складиште
ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, на адреси наведеној у члану 5 за испоруку добара, на начин
како је реryлисано овим Уговором. ~
У случају примене корекције цене Добављач Fie издати рачун на основу јединичнихi
уговорених цена, а износ корекције цене fle исказати као корекцију рачуна у виду
књижног задужења/одобрења. ;
Проме;ном Уговора не сматра се усклаfјивање цене са унапред јасно дефинисаним,
параметрима у Уговору и овој Конкурсној документацији.
Након закључења Уговора, Наручилац - Купац прихвата корекцију уговорене цене
изражену.у динарима у складу са променом званичног средњег курса динара у односу
на EU~R, према подацима Народне Банке Србије, стављањем у однос средњег курса
на да настанка промета са средњим курсом на дан истека рока важења понуде ;
Корекција цене fie •се применити само када промена курса буде веfiа од t 5% и вршиfiе;
се искључиво на основу писаног захтева Добављача, односно Наручиоца - Купца.
У случ'ају примене корекције цене Добављач fie издати рачун на основу јединичних
цена, а износ корекције цене fie исказати као корекцију рачуна у виду књижногl
задужења/одобрења. I

1
ј ~

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАFbЕ
Члан 4.

Плаfi ње добара која су предмет ове набавке Наручилац - Купац fie извршити на
текуfiи рачун Добављача бр  који се води код

1  банке у целости, након закључења Уговора, испуњења;
одложног услова и по испоруци добара и по потписивању Записника о квалитативномi
и квантитативном пријему добара, од стране овлашflених представника Наручиоца
Купца и Добављача - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног
рачуна.
Рок плаТiања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном ;
пратеFiом документацијом. '
Рачун мора бити достављен у року од 3 (три) дана по извршеној испоруци добара, на i
адресуј Наручиоца - Купца: Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд, '
Балкан;ска број 13. Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг;
Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, Матични број: 20053658, ПИБ: '
103920327, са обавезним прилозима и то: Записник о квалитативном и квантитативном''
пријему добара и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и
количіiна испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом i
овлашfiеног лица Наручиоца - Купца, које је примило предметна добра,
Обрачун корекције цене се не урачунава у вредност из члана 3. овог Уговора.
У испо'iстављеном рачуну и отпремници, Добављач је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из Конкурсне документације и прихваfiене понуде (из',
Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fle'
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се сматрати неисправним. Уколико, због коришТiења различитих шифрарника и
софтверских решења није мoryfie у самом рачуну навести гор4 наведени тачан назив,
Добављач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредн м прегледом назива из
рачуна са захтеваним називима из Конкурсне документације и іірихваћене понуде.

У случају примене корекције цене Добављач fie издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну fle исказати као корекцију
рачуна књижно задужење/одобрење, или fie уз рачун за корекцију цене доставити
књижно задужење/одобрење.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишње- Програма пословања,
6иfie реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у
новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаfiати уговорене
обавезе.
Добављач се обавезује да се приликом испостављања р-чуна обавезно позове
на број јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца -
Купца).

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 5.

Добављач се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши
дана ступања Уговора на снаry и пријема писаног захтева На і
путем e-maila (ПонуFјач у понуди наводи е-mail адресу на кој
позив). Обавеза изабраног ПонуТјача је да потврди пријем е-п
ynyfieн у тој форми.
Испорука предметних добара се може вршити у периоду пс
часова, уз претходну најаву, минимум два дана пре
nebojsa.vranicna eps.rs;
Изабрани ПонуFјач мора, о свом трошку, комплетан обим пред
испоручити у магацин Наручиоца на адреси:
ЈП ЕПС
Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ „Бајина Башта" Перуfiац
Након извршене испоруке, обавиТiе се преглед од стране Н
затим заједнички потписати Записник о квантитативном и
предметних добара.
Евентуално настала штета приликом транспорта предме
испоруке пада на терет Добављача.
У случају да Добављач не изврши испоруку добара у уго
Наручилац - Купац има право на наплату уговорне казне и
добро извршење посла у целости, као и право на раскид Угово

у року од дана од
учиоца, односно позива
fie Наручилац упутити

ai1a, уколико му је позив

недељак — петак 07-13
испоруке, на e-mai1:

етних добара

ручиоца и Понуfјача, а
квалитативном пријему

них добара до места

~ореном/им року/овима,
бланко соло менице за
ра.
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ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА~

i Члан б. ~
Овлашfiени представници за праflење реализације набавке добара из члана 1. овог
Уговорра су:
- за аручиоца - Купца: Небојша Враниn - за извршење Уговора и Јелена Тошиn -
за финансијску реализацију Уговора.
Добављач именује   као лице за праfiење извршења
угово ра од стране Добављача (попуњава Понуfјач).
Овлашfiења и дужности овлашfiених представника су праfiење реализације овог
Уговора су да:

д ~
- примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих (сагласност односно
примедбе на извештај ); ;
- истЈ доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;
- да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без
примедби);
- благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом'
истог у~  писменој форми; i
- извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, поІ
потреби, у складу са Решењима који fle бити прилог Уговору. ;

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.
Квантитативни пријем
добав iљач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца - Купца о тачном
датумуi испоруке најмање 5( пет дана) радна дана пре планираног датума испоруке.
Обаве~!јј тење из претходног става садржи следеfiе податке: број Уговора, у складу са
којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства
којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспеfiа
испор4ке у место складиштења наведеном у члану 5. овог Уговора, коме се добро
испорУ4 УЈе•
Наручјјiлац - Купац је дужан да, у складу са обавештењем Добављача, организује1
благовремено преузимање добра у времену од 07,00 до 13,00 часова.
Пријем~ предмета уговора констатоваflе се потписивањем Записника о квантитативном;
пријему - без примедби и/или Отпремнице и провером: ;

11• да ли је испоручена уговорена количина
• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
• д ли су добра без видљивог оштеfiења
• да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратеfiа документација

наведена у конкурсној документацији.

i

i1
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У случају да доFје до одступања од уговореног, Добављач је дужан да до краја
уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне,
сматраfiе се да испорука није извршена у року.

Члан 8.
Квалитативни пријем
Наручилац - Купац је обавезан да по квантитативном пријем испоруке добара, без
одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то прем редовном току ствари
и околностима мoryfie, а најкасније у року од 8 (осам) дана.
Наручилац - Купац може одложити утврРјивање квалитета ис орученог добра док му
Добављач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене
Добављача да му их без одлагања достави.
Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Наручилац
- Купац је обавезан да Добављачу стави писмени приговор на валитет, без одлагања,
а најкасније у року од 3 (три) дана од дана када је утврдио Ia квалитет испорученог
добра не одговара уговореном.

• Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже д испоручено добро има
неки скривени недостатак, Наручилац - Купац је обавезај. да Добављачу стави
приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.
Добављач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пр 'ема приговора из става
3. и става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца - Купца ' исходу рекламације.
Наручилац - Купац, који је Добављачу благовремено и на поуздан начин ставио
приговор због утврТјених недостатака у квалитету добра, има право да, у року
остављеном у приговору, тражи од Добављача:

• да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на доб има отклоњиве, или
• да му испоручи нове количине добра без недостатак о свом трошку и да

испоручено добро са недостацима о свом трошку преузме или
• да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, наручилац - Купац има право и н
тога, и независно од тога, Добављач одговара Наручиоцу -

• овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на дру
према општим правилима о одговорности за штету.
Добављач је одговоран за све недостатке и оштеfiења на до~рима, која су настала и
после преузимања истих од стране Наручиоца - Купца, чиј је узрок постојао пре
преузимања (скривене мане).

ГАРАНТНИ РОК
Члан 9.

Гарантни рок на виљушкар износи   мес-
износи  месеци, на апарат за пл
 месеци, на танквану са два бурета из
за сложиве мердевине износи   месеци, за м•
износи   месеци и за котито за саку
 месеци, након испоруке и потписивања Запи
квантитативном пријему добара.

а накнаду штете. Поред
упцу и за штету коју је
им својим добрима и то

• ци, на пумпу за гориво
. стифицирање износи

оси месеци,
дулар пластичне кутије
пљање течноси износи
сника о квалитативном и
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Добављач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца-Купца, у
року од два дана, одазове и у најкраflем року отклони о свом трошку све недостатке,
који су настали на испорученом добру.
За све уочене недостатке - скривене мане, које нису биле уочене у моменry
квалит~ативног и квантитативног пријема добара, веfi су се испољиле током употребе jr
гарантном року, Наручилац-Купац fle рекламацију о недостацима доставити
Добављачу одмах, а најкасније у року од 10 (десет) дана по утврђивању недостатка.
У сл ча' потв ивања чињени а изложених Iу 1у pfj ц, у рекламационом акту Наручиоца-Купца,
Добављач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне
недостатке на испорученим добрима под условима утврFјеним у техничкој гаранцији и
важе~им законским прописима РС, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема
рекламације.
Гараі-тни рок се продужава за време за које испоручена добра због недостатака, у;
гарантном року нису коришfiена на начин за који су купљена и време проведено на
откла~њању недостатака на испорученим добрима у гарантном року. Уколико се,
недоса аци на испорученим добрима не могу отклонити Добављач мора иста заменити;
новим и испоручити их најкасније 15 (петнаест) дана од дана утврђивања рекламације
од стране Наручиоца. На замењеним добрима тече нови гарантни рок и на виљушкар;
износи, месеци, на пумпу за гориво износи;

I,  месеци, на апарат за пластифицирање износи
11  месеци, на танквану са два бурета износи месеци,

за сложиве мердевине износи   месеци, за модулар пластичне кутије1
износ р ~   месеци и за котито за са пљање течноси износи,

~~ ' 
ку

месеци,након испоруке и потписивања Записника о квалитативном и!
квантитативном пријему замењењених добара.
Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу-Купцу, а везани су за отклањање
недостатака на испорученим добрима, у гарантном року, иду на терет Добављача. јi ,

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

Члан 10.
Меница као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Добављач је дужан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних;
страна! а пре почетка испоруке добара, као одложни услов из члана 74. став 2. 3аконаi
о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и ;
57/89, ,~Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и ,,Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 - Уставна повеља), као СФОј
за добро извршење посла преда Наручиоцу - Купцу:
1) бла~нко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права i

протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од;
стрне овлашfiеног лица, ;

2) Ме~iично писмо - овлашFiење којим Добављач овлашfiује Наручиоца - Купца да;
може наплатити меницу на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са ,
р sоко' м важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, ~ с тим да
евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашfiења за исти број дана, за који је продужен рок,
важења Уговора,
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3) фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа
располагање новчаним средствима Добављача код посл•вне банке, оверену од
стране банке.

4) фотокопију ОП обрасца,

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне б-нке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне б-нке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет страниц= Регистра меница и

•овлашfiења НБС), с тим да у делу „Основ издавања и износ з основа/валута" треба
ОБАВЕЗНО навести:
- У колони „Основ издавања менице" мора се навести: говор о јавној набавци

број: 6.05.4-Е.02.01- 488494/ -2019, а све у складу а Одлуком о ближим
условима, садржини и начину воfјења Регистра меница и .влашћења овлашflења
(„Службени гласник Републике Србије" број 56/11, 80/201 , 76/2016 i 82/2017);

- У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који ,је меница издата;
- У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коу се меница издаје.

Меница може бити наплаflена у случају да Добављач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиi7ен уговором.
Напомена!!!
СФО за добро извршење посла обавезно се доставља року од 10 дана од
закључења Уговора, у супротном Наручилац - Купац може покоенути поступак раскида
Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.

Члан 11.
Добављач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана
Наручиоцу - Купцу достави средство финансијског обезбеfје
посла наведено у члану 10.
Достављање средства финансијског обезбеfјења из члана 1
услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се о
Уколико се средство финансијског обезбеfјења не доста
сматраfiе се да је Добављач одбио да закључи Уговор, а Нар
право да наплати средство финансијског обезбеfјења за озби

Члан 12
Меница као средство финансијског обезбеТјења за
гарантном року
Наручилац-Корисник услуге користи право да захтева Меницу
гарантном року као средство финансијског обезбеfјења који
отклањање грешака на испорученим и уграђеним резервни
року, а која се доставља у тренутку примопредаје и уградњ
најкасније 5 (пет) пре истека Менице за добро извршење посл

• Сви трошкови око прибављања средстава обезбеfјења падај
исти моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуд

Меница за отклањање грешака у гарантном року може г
понуfјача или Понуfјача, али не и на ПодизвоFјача.

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора бити у

0влашfiених лица за

акључења овог Уговора
а за добро извршење

представља одложни
ложни услов не испуни.
и у остављеном року,
чилац - Купац задржава
ност понуде.

тклањање грешака у

а отклањање грешака у
Добављач обезбеђује

деловима у гарантном
резервних делова или

на терет Добављача, а

асити на члана Групе

алути у којој је и понуда.
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Ако се за време трајања уговора резервни део, у складу са условима из члана 14;.
замени, важност Менице за отклањање грешака у гарантном року мора се продужити.!

Добављач је обавезан да Наручиоцу-Кориснику услуге достави : 1 ,
1) ' бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која jeI

неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена,
службеним печатом од стране овлашfiеног лица,

2) Менично писмо — овлашfiење којим понуfјач овлашТiује наручиоца да може;
наплатити меницу на износ од:   (минимум 5 % о
вредности уговора без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим
од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашflења за исти
број дана за колико је продужен гарантни рок, ј

3) ; фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашflених лица за,
располагање новчаним средствима понуFјача код пословне банке, оверену од
стране банке на дан издавања менице и меничног овлашfiења.

4) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашFiених за потписi
менице/овлашfiења (Оверени потписи лица овлашfiених за заступање).

5) ;Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије
(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је!

:извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистраl
меница и овлашfiења НБС), с тим да у делу „Основ издавања и износ из'
основа/валута" треба ОБАВЕЗНО навести: i
У колони „Основ издавања менице" мора се навести: Уговор о јавној набавци;

i број: 6.05.4-Е.02.01- 488494/_-2019, а све у складу са Одлуком о ближим'
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашflења;
(„Службени гласник Републике Србије" број 56/11, 80/2015, 76/2016 i 82/2017);

- ' У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;
- ' У колони „Валута° треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

У слу ају да Добављач не отклони недостатке у гарантном року, Наручилац-Корисник
услуге има право да изврши наплаry бланко сопствене менице за добро извршење,
посла , I
Уколи о; се СФО не достави у уговореном року, Наручилац-Корисник услуге има право:
да нагbлати бланко сопствене менице за добро извршење посла. ~

Члан 13. I
Добав'љач је обавезан да Наручиоцу-Купцу у тренутку примопредаје предмета Уговора ~
или најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека СФО за добро извршење посла i
достави СФО за отклањање грешака у гарантном року наведено у члану 12. ~
Уколи

,
о~  се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, ~

сматраfiе се да је Добављач одбио да изврши своје обавезе везане за гарантни рок,
Наручилац - Купац задржава право да наплати средство финансијског обезбеђења за;
добро извршење посла ~
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Члан 14.

Достављање средстава финансиiског обезбепења 

Средство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде до тавља се као саставни
део понуде и гласи на Јавно предузеFiе „Електропривреда С і бије" Београд, Огранак
"Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа бр. 1., 31250
Бајина Башта.
Средство финансијског обезбеFјења за добро извршење п сла гласи на Јавно
предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа бр. 1, 31250 Бајина Башта, .и
доставља се лично или поштом на адресу:
Јавно предузеnе „Електропривреда Србије" Београд, Огра ак "Дринско - Лимске

хидроелектране" Бајина Башта Улица: Трг Душа а Јерковиnа
бр. 1., 31250 Бајина Башта,

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН р. ЈН/2100/0009/2019
Средство финансијског обезбеfјења за отклањање недоста ака у гарантном року
гласи на Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београ)д, Огранак "Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта,Трг Душана Јеркови~а бр. 1., 31250 Бајина
Башта и доставља се приликом примопредаје предмета уг вора или поштом на

адресу корисника уговора:
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Б~јина Башта

Бајина Башта
са назнаком: Средства финансијског обезбеТјења за ЈН р. ЈН/2100/0009/2019

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ 3AKAWFbEFbA У ИСПОРУЦИ

Члан 15.
Уколико Добављач не испуни своје обавезе или не испоручи
и уговореној динамици, из раэлога за које је одговоран, и
извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну,
добара која нису испоручена.
Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека угов
члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности
дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности доба
вредност.
Плаfiање уговорне казне, из става 1. овог члана, доспева
десет) дана од дана пријема од стране Добављача, ра
испостављене по овом основу.
У случају закашњења са испоруком дужег од 5 (пет) дана, Нар
да једнострано раскине овај Уговор и од Добављача захтева
добити.

обро у уговореном року
тиме занемари уредно
обрачунату на вредност

реног рока испоруке из
неиспоручених добара
а,без пореза на додату

у року до 10 (словима:
уна Наручиоца-Купца

чилац-Купац има право
акнаду штете и измакле
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i

Члан 16.. . ~
Дејств:о више силе се сматра за случај који ослобаТја од одговорности за извршавање
свих или: неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно,
неизвршење уговорених обавеза,заону Уговорну страну код које је наступио случај
више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај
више силе, а извршење обавеза које је онемогуfiено због дејства више силе, одлаже;
се за време њеног трајања.
Уговорна страна којој је иэвршавање уговорних обавеза онемогуfiено услед дејства
више силе је у обавези да 'одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48i
(четрдесетосам) часова, од часа насryпања случаја више силе, писаним путем!
обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или!
очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе. ~
За вр iме трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један
трошак, или ryбитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања;
више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да;
надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном
престанку.
Уколи'о деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана,
Уговорне стране Fie се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог
Уговора —одлагању испуњења и о томе Fie закључити анекс овог Уговора, или fle се
догово~рити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу
— ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 17

Ако Добављач не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао,
своје обавезе , или, упркос писмене опомене Наручиоца - Купца, крши одредбе овог'
уговора, Наручилац - Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и'
о томе достави Добављачу писану опомену.
Ако Добављач не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају i
у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Наручилац - Купац може у року од
наред-iих 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскид~i
Уговора због неиспуњења. ј
У случају . раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране fie измирити
своје обавезе настале до дана раскида. ~
Уколи~о је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна
има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог
права.~ i

‚џ Члан 18. ~
Неважење било које одредбе овог Уговора неfiе имати утицаја на важење осталих~
одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора. ;

н
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Члан 19.

Добављач је дужан да чува поверљивост свих података и ин
документацији, извештајима, техничким подацима и обавешт
искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.
Информације, подаци и документација које је Наручилац - Куп
у извршавању предмета овог Уговора, Добављач не може ст.
треfiим лицима, без претходне писане сагласности Наруч
случајевима предвиђеним одговарајуflим прописима.

Члан 20.

0~

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора доТје до
Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег п
Након закључења и ступања на правну снаry овог Уговора, На і
дозволи, а Добављач је обавезан да прихвати промену
статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној

Члан 21.
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року о
настанка промене у било којем од података у вези са испуњен
јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Нар
документује на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим променама
које моry утицати на реализацију овог Уговора.

ормација садржаних у
њима,и да их користи

ц доставио Добављачу
вљати на располагање
оца - Купца, осим у

татусних промена код
авног следбеника.
училац - Купац може да
говорних страна због

промени.

ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 22.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стра
Уговорних страна а cryna на снаry када Добављач испуни од
уговореном року средства финансијског обезбеfјења у скла
члану 10. овог Уговора.
Уговор се закључује на период до испуњења уговорених
30.06.2020. године.
Уколико Уговор није раскинут или престао да важи на д
одредбама овог Уговора или закона, Уговор престаје да
уговорене вредности овог Уговора, а што не утиче на одре
обавезама из гарантног рока.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ TPAJAF6A УГОВОРА

Члан 22.
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допун
писаној форми — закључивањем анекса у складу са прописима
Наручилац - Купац може, након закључења Уговора, повеfiати
с тим да се вредност Уговора може повеFiати максимално до
Уговора из члана 3.

~ 5 (пет) дана од дана
о wfiy услова из поступка

чиоца - Купца и да је

е законских заступника
ожни услов и достави у
у са роковима датим у

обавеза а најдуже до

уги начин у складу са
важи исплатом укупно
бе о гарантном року и

овог Уговора изврше у
о јавним набавкама.
бим предмета Уговора,
% од укупне вредности
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1 ~
Наручилац - КУпац може да дозволи променУ цене или других битних елемената
Уговора из објективних Разлога као што сУ: виша сила, измена важеfiих законских
пропи~са, мере државних органа, наступање околности које отежавајУ испуњење
обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора!.
Након закључења Уговора о јавној набавци Наручилац - КУпац може да дозволи
променУ цене и других битних елемената Уговора из објективних Разлога који морају
бити јасно и прецизно одреfјени У Конкурсној документацији, УговорУ о јавној набавци;
односно предвиfјени посебним прописима.
ПРом iна, односно Усклаfјивање цене У складУ са одредбама овог Уговора не
предс~гавља променУ самог Уговора.
У случајУ измене овог Уговора Наручилац - КУпац fle донети ОдлукУ о измени Уговора
која садржи податке У складУ са ПРилогом ЗЛ Закона и У РокУ од три дана од дана
доношiења истУ објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи
за јавне набавке и ДРжавној Ревизорској институцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

На односе Уговорних страна, који нисУ УРеi7ени овим Уговором, примењујУ се
одговарајУће одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и
техничких норматива РепУблике СРбије — примењивих с обзиром на предмет овог
Уговора.

Члан 24.
Сви неспоразуми који настанУ из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fie
Решитди,~ . спо аз мно, а уколико У томе не спе1У Уговорне стране су сагласне да сваки
споР ј-астао из овог Уговора буде коначно Решен од стране стварно надлежног суда У
БеоградУ/(Спољнотрговинске аРбитраже при ПРивредној комори СРбије, Уз применУ
њеног~; ПРавилника (напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је
домаfiи или страни Добављач).
У слУ д ајУ спора примењује се материјално и процесно право РепУблике СРбије, а,
поступак се води на српском језикУ.

~.
Овај УговоР ступа на снагУ кад се испуне следеfiи Услови:

1. ~када УговоР потпишУ овлашfiена лица Уговорних страна
2. ,iкада Добављач достави средства финансијског обезбеђења за добро I

извршење посла. ;
За све' што није Регулисано овим Уговором, примењиваТiе се одредбе Закона о i
облигационим односима и други важеfiи прописи који РегулишУ овУ материјУ. ј

Члан 23. !

Члан 25.

Саставни део овог Уговора сУ и његови прилози, како следи:
➢ Ко іі курсна документација за јавнУ набавкУ број ЈН/2100/0009/2019
➢ С9оразум о заједничком наступањУ — у случају подношења заједничке понуде
➢ Понуда Добављача, број   од  . године, која је код

Наручиоца - КУпца заведена под бројем дана . године. (не
попуњава понуРјач)

➢ Образац Структура понУfјене цене
➢ Решења о одговорним лицима
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➢ Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информациј

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, оазумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 24
• Уговор је сачињен у б(шест) истоветних примерака, од којих ј= 4 (четири) примерка за
Наручиоца - Купца и 2 (два) за Добављача.

НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ: i 06AB1bA4:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Улица Балканска бр.13,

11000 Београд
Огранак

М.П. (Назив)
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта

Зорица Јовановиfi, дипл.економиста
Финансијски директор Огранка

(име и презиме)

(Функција)
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МОДЕЛ УГОВОРА
о чувању пословне тајне и поверљивих информација

За Јавну набавку број ЈН/2100/0009/2019 ;
;

Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ" '
Закључен измеfју
ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Огранак "ДРИНСКО — ЛИМСКЕ ХЕ" Бајина
Башта 31250 Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа број 1., које заступа Финансијски
дирек~ор Огранка Зорица Јовановиfi, дипл. економиста, по Пуномоћју број
12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године, у даљем тексту Наручилац, Матични број:.
20053658, ПИБ: 103920327, Текуfiи рачун број: 160-797-13, Банка: Вапса lntesa AD) I
и

број: 111
дирекrор '

матични
, ПИБ  , бр.тек.рачуна:   кога заступа

, (у даљем тексту Добављач), ;

члано~ iи групе /подизвођачи

заједнички назив Стране.
Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са набавком добара „Набавка опреме за магацине у
Огранку ДЛХЕ, Јавна набавка број ЈН/2100/0009/2019 (у даљем тексту: Добра)
oмory~iie приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о
личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврfјеним овим;
Уговор~ом, законом и интерним актима страна.
Овај Уговор представља прилог основном Уговору број • од 2019. године.

Члан 2.
Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
односа имају cneдeFie значење:
Пословна,тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што'
није оііште позната нити је доступна треfiим лицима која би њеним коришfiењем или
саопштавањем могла, остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца'
заштиfiена одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним '
обавезама или одговарајуfiим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би
саопштавање треfiем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;
Држалац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришflење ~I
пословне тајне;
Носач t1 информација — су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали,
физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се
преноси Пословна тајна;
Ознаке степена тајности — реквизити (ознаке и onucu), који сведоче о поверљивости
података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и(или)
на његову пратеflу документацију;
Давалац — Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који
представљају пословну тајну;
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Прималац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну,
те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;
Податак о личности је свака информација која се односи на ф зичко лице, без обзира
на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, т ака, филм, електронски
медиј и сл.), по чијем налоry, у чије име, односно за чији рачун је информација
похрањена, датум настанка информације, место похрањива а информације, начин
сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно
посредно, путем увида у документ у којем је информација с4држана и сл.), или без
обзира на друго својство информације;
Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је Lђідентитет . одреfјен или
одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја граFјана, адресног кода
или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног
или друштвеног идентитета.

Члан 3.
Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истраживања, технике, процесе, програме, графиконе, извор
производне планове, пословне планове, пројекте,• пословне nI
писмено означене као „пословна тајна" или „поверљиво", инс
којим околностима, моry да се тумаче као пословна
информације, услове и околности свих преговора и сваког уго
Купца и Добављача.

е документе, софтвере,
илике, све информације
ормације које, под било
тајна или поверљиве
ора иэмеfју Наручиоца -

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива ин'формација друге стране
од суштинске вредности другој страни, чија би вредност бил умањена ако би таква
информација доспела до треfiе стране.
Свака страна fle приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у вези са Пословним активностима поступат у складу са важеfiим
Законом о заштити података о личности у Републици Србији.
Осим ако изричито није другачије уреfјено,

• ниједна страна неfiе користити пословну тајну или п
друге стране,

• ниједна страна неflе одавати ове информације треflој ст
и саветницима сваке стране којима су такве информацi
ограниченој употреби и ограничењима одавања која су Е
као и она писмено извршавана од стране запослених и с

• свака страна fie се трудити, у истој мери да зашти
поверљиве информације друге стране као што чува и с
поверљиве информације истог значаја, али ни у ком с
разумно.

Члан 4.
• Прималац преуэима на себе обавезу да штити пословну тај
као и сопствену, као и да предузме све економски оправд
циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне
Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца кој
било ког носача информација, да не врши продају, размену~
достављање пословне тајне Даваоца треflим лицима на
предходне писане сагласности Даваоца.
Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

верљиве информације

ани, осим запосленима
іје потребне (и, подлежу
iap толико рестриктивна
~ветника); и
и пословну тајну и/или
оју пословну тајну и/или
tучају мање него што је

у Даваоца у истој мери
не превентивне мере у

сазна или прими преко
објављивање, односно
било који начин, без
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а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти, у складу са важеFiим налогом или захтевом
свакоi суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под
условом да страна која одаје, Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би
омоryFiила Даваоцу да се успротиви таквом налоry или захтеву;
б) кад •Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овла РТiеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) каду'1Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају;
његов~м повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност зај
посту г iање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама~
Примаоца из овог Уговора
г) ка4 Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или
финаи1сијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.
Поредq тога, горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које'
Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

• то било познато Примаоцу у време одавања,
• дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,
• то, примљено правним путем без ограничења употребе од треfiе стране која је;

овлашfiена да ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришfiења

пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или
• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.
Стране се обавезују да fie пословну тајну, када се она размењује преко незаштиfiених

• веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих
метода криптовања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно
обезбеђују очување поверљивости података.

Члан 6.
Свака од Страна је обавезна да одреди:

• и~ле и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту:
Заi дужено лице),

• поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци
р а~ змењују у папирном облику

• е ~маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају
коришТiењем интернет-а

• и да о томе обавести друry Страну, писаним документом који је потписан од
стране овлашfiеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења
обаве р~а из претходног става.
Сва о5авештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и
преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то:
препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или
путем ,е' лектронске поште на контакте који су утврТјени у складу са ставом 1. овог
члана. ' 1;

Члан 7.

:1

~ 11
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Уколико је примопредаја обављена коришfiењем елекrронсi
обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном noci
поруку са потврдом да је порука примљена.
Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему
пословном тајном у року од два радна дана, рачунајуhи у овај I
послата, обавезна је да обустави даље слање података, и,
откривање разлога кашњења у достављању информације да јЕ
пословном тајном примљена.
Слање података се може наставити кад и уколико се покаже ~
нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.
Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми и
врши се уз следеflу напомену: „Информације које се на
представљају пословну тајну  
или његови делови се не моry копирати, репродуковати или
сагласности „ ".
Приликом достављања пословне тајне у складу са претхо
линије текста напомене из претходног става, уноси се назив
пословне тајне.
Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се
морају да садрже следеfiе ознаке степена тајности:

За Наручиоца - Купца:
Пословна тајна

Јавно предузеfiе „Електропривреда Срб
Улица Балканска бр. 13. Београд

ОГРАНАК „Дринско — Лимске хидроелектране" -
Трг Душана Јерковиflа број 1,

или:
Поверљиво

Јавно предузеfiе „Електропривреда Срб
Улица Балканска бр. 13. Београд —

ОГРАНАК „Дринско — Лимске хидроелектране" :
Трг Душана Јерковиfiа број 1,

За Добављача:
Пословна тајна

или:
Поверљиво

е поште, Прималац је
iовном тајном, пошаље

поруке са приложеном
ок и дан када је порука
а покрене поступак за
порука са приложеном

а тајност података није

и електронским путем,
азе у овом документу

Документ
усryпити без претходне

ним ставом, на празне
Стране која је Давалац

алази пословна тајна

је"

ајина Башта,

је"

ајина Башта,
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Уколико се ради о усменом достављању информација, информације fle се сматрати
пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и.
уколико је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу
достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или елекrронским путем).

Члан 9.
Обавезе из овог уговора о носе се и на пословну тајну којој су стране имале п истУп, 
или су Ije размениле до тренутка закључења овог Уговора.
Обавезе из овог Уговора о носе се и на по атке даваоца који п е стављаЈУ пословн ~У,
тајну у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошаоi
случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора. 1

Члан 10. i
Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну'
Давалац 'има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраfiај
оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.
Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у;
обаве и, да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну
Даваоца и уништи све копије и репродукције тих података (у било ком облику, ;
укгbучујуr,и, али не ограничавајуfiи се на електронске медије) које су у поседу
Прима~оца uI или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог;
Уговора.

Члан 11.
Уколико, у току трајања обавеза из овог Уговора, доFје до статусних промена код i
уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника
(следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до '
окончаа ликвидационог поступка обезбеди повраflај Даваоцу свих оригинала и'
уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.i .

Члан 12.
Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења
одредб~и овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од ;
стране треТiег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.
Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже ,
вредне податке Даваоца и да fie свака материјална повреда овог уговора изазвати
после ице које су дефинисане законом.

; . Члан 13.
Стране fie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед
кршења ,' одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не
постигне, уговара се стварна надлежност суда.

Члан 14.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су
састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашfiених
представника сваке од Страна.

Члан 15.
На све, што није регулисано одредбама овог Уговора, примениfiе се одредбе
позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет
Уговора.
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Члан 16.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписал
обе Стране, а ако га овлашТiени заступници нису потписали
сматра закљученим на дан другог потписа по временском редо
Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и по:
које су претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.
Овај Уговор је потписан у б(шест) истоветних примерака од к
Купца и 3 (три) примерка за Продавца.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале,
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Улица Балканска бр. 13,

11000 Београд
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиflа број 1

31250 Бајина Башта

Зорица Јовановиfl, дипл.економиста
Финансијски директор Огранка

М.П.

_д
. ашта

2019

овлашfiени заступници
на исти дан, Уговор. се
леду.
ерљивих информација

јих 3 (три) примерка за

азумеле и да уговорне

06ABJbA4:

(Назив)

ме и презиме)

(Функција)
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