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1. 0пшти поддци о ЈАвноЈ нАБАвци

Назив
Наручиоца

и адреса

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Беогр;ад,
Улица Балканска 13, 11000 Београд

Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башт`
трг душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Баи~та

ХЕ „Бајина Башта"

,

-
'

Интернет
1-

страница
аручиоца wиппi.eps.rs ;i

~

1рста поступка Отворени поступак

~

гредмет јавне набавке
Набавка добара:

„Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam i drug~O «

Опис сваке партије • Јавна набавка није обликована по партијамаi
ј ~

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци
i ,
ј ;

-

Контакт

За техничка питања:
Жељко Ивановиfi
е-mai1: zeljko.ivanovic(c~eps.rs;

~

~ !i ~

За општа питања : •

Милутин СимиТi, дипл.ецц.
е-mai1: milutin.simic~eps.rs
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2. not:1m4I1 o 111D'EgMETY JABHE HABABKE

I. ontac 11PETIMETA JABHE HABABKE

ilpegmeT jaaHe Ha6aaKe JH/2100/0288/2019 je: Ha6amca migeuum aa ACAD,
Vmware, Veeam i drugo

II. 03HAKA 11 WlicIWA 113 onwTEr PELIHICA HA5ABK11

• 03HaKa — ilporpamcm naKeT aa npojeKToaathe nomohy pallyuapa WALD

WHcippa — 48321000

III. JABHA HABABKAHME 051111KOBAHA no 11APTHJAMA.
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3.

3.1.

Пре~
drug

3.2.

РСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВА~ ИТЕТ,
ОЛИЧИНА, ' ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЋЕЊА КОНТРdЛЕ И
~БЕЗБЕЋИВАFbЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И NIECTO ИСПОРУКЕ

РСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА

мет јавне набавке ЈН/2100/0288/2019 је Набавка лиценци за ACAD, Vmware Veeam i

1
~ЕхничкЕ кАРАктЕРистикЕ (СпЕциФикдциЈЕ)

Р.бр. Опис карактеристике ЈМ количина

1.

•

Trajna licenca za
povezivanje ne-Cisco
mreinih kamera na
Cisco Video
Surveillance Manager
softver verzija 7.8.0

- Licenca tipa L-CPS-VSM7-1САМ= i1i
odgovarajucih karakteristika

- Trajna licenca za povezivanje ne-•
Cisco mreinih kamera na Cisco
Video Surveillance Manager softver
verzija 7.8.0

- Servisna podrska proizvodaca
softvera na period od 12 meseci

ком

~

I

1 i 35
~;

1

2. Тгајпа token licenca za
povezivanje mreznih
uredaja na Cisco Prime
lnfrastructure softver
3.6

- Licenca tipa L-MGMT3X-TKN-K9= i1i
odgovarajucih karakteristika

- Trajna token licenca za povezivanje
mreinih uredaja na Cisco Prime
lnfrastructure softver 3.6

- Servisna podrska proizvoдaca
softvera na period od 12 meseci

Ком

~
i
;

10

ф'Fјена добра морају бити легална, оригинална и нова. Понуfјена добра морају у целини да
варају захтевима из табеле горе по врсти и количини. ;

Уса лашеност понуде са наведеним захтевима понvћач 
поп pћvie доставл~ањем техничке спецификациiе добада коiа нуди.

1
Уко ико Наручилац приликом активације лиценце установи да иста није валидна, Наручилац
Tie и поставити испоручиоцу рекламацију са захтевом за замену лиценце из члана 1'Уговора.
Укојјико испоручилац не поступи по рекламацији Наручиоца у року који не може бит дужи од
2 д~на, Наручилац није у обавези да изврши плаfiање лиценце и има право на је~нострани
рас ~ид уговора без отказног рока, у ком случају уговор престаје да важи даном дос'тављања
оба :ештења о једностраном раскиду.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУFbЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

Ред.
бр.

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1'

Услов•
Да је понуfјач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуflи
регистар;
! оказ:

• за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда

р ду д регистра Аген и'е за п ив е не• за п е зетнике: Изво из р ц ~ р р д регистре,
односно извод из одговарајуFiег регистра

Напомена:
■ У случају да понуду подноси група понуfјача, овај доказ доставити за сваког

члана групе понуђача
■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ

доставити и за сваког подизвођача

2•

Услов:
Да понуТјач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
! оказ:
- за правно лице:

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА — уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова —
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту роFјења
или према месту пребивалишта.

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала — Уверење
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да понуi7ач (правно лице) није осуi7иван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на
интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење:
http:Ilwww. bq .vі .ѕud . rѕ/Іtlartіcleѕ/o-vіѕem-ѕuduіobaveѕtenіe-ke-za-pravna-
1ica.html

З) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
— Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаFiег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврFјцје да понуfјач (правно лице) није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
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i ~

; та

I ~

;
;

;

!

Посебна напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евидеције
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уве~ење
Вишег суда на чијем подручэу је седиште домаflег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом
потврFјује да понуfјач (правно лице) није осуfјиван за кривична
против привреде и кривично дело примања мита.

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова — захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту роТјења или према
пребивалишта.
Напомена

■ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити
доказ и за правно лице и за законског заступника

■ У случају да правно лице има више законских заступника, ове д
доставити за сваког од њих

■ У случају да понуду подноси група понуfјача, ове доказе доставипи
сваког члана групе понуђача

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

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

Вишег

се
дела
! '

м~есту

1 овај
~
iказе

за

~ I

3'

Услов: ~
аду

' еној
~ !

ј

1
осно

и

а два
цију

за

за

;

Да је понуFјач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у с
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
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, од
општине) према месry седишта пореског обвезника правног лица
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је изп~ирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена: ~

■ Уколико локална (општинска) управа јавних прихода у својој поrnIIврди
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне прl~ходе
прибављају и од .других локалних органа/организација/установа понуfјач
је дужан да уз потврдулокалне управејавних прихода приложи и попврде
тих осталих локалних органа/организација/установа

■ Уколикоје понуfјач у поступку приватизације, уместо горе наведе ~
доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приеатиз
да се налази у поступку приватизације ~

■ У случају да понуду подноси група понуfјача, ове доказе досмавиІпи
сваког учесника из групе

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

Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда~i

I '
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4•

Услов:
да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важеfiих 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
! оказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац број
4.)
Напомена:

■ Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за
заступање понуђача и оверена печатом.

■ Уколико понуду подноси група понуFјача Изјава мора бити достављена
38 сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од странв
овлашfiеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се
доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити
попуњвна, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за
заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

1•

Услов:

Пословни капацитет.

1. да је Понуfјач минимално Премијер - регистровани C1SC0 SYSTEMS
партнер

! оказ:

1. доказује се потврдом о статусу да је фирма C1SC0 CHANNEL партнер

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатни услов из
тачака 1 до 5 овог обрасца, биfiе одбијена као неприхватљива.
1. Сваки ПодизвоFјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона,

што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са
капацитетима из члана 76. Закона, Понуfјач испуњава самостално без обзира на
ангажовање подизвоFјача.

2. Сваки Понуfјач из Групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у
овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуfјачи из групе
испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком Конкурсне
документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона моry се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора, захтевати од Понуfјача,
чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
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5. Н. основЧ члана 79. Став 5. Закона, ПонЧfјач није дужан са доставља
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:
1 I 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:

б. Н.
Ki
Т

~
~п•

i
7. у

е

8.  iА
К ~
Т

9. f~
Т ~

~
р

I~Ак~ о ПонЧfјач Ч остављеном, примереном рокЧ, који не може бити краfiи од 5 (пет) ана, не '
достави на увид оригинал или оверенЧ копију тражених доказа, Наручилац Fie његов понудЧ
о д• ити као неприхватљивЧ.

4. Л це Чписано Ч Регистар понЧђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
ис уњеност обавезних Чслова за Ччешfiе Ч поступку јавне набавке из члана 75. Став ;1. Тачка
1) 2) и 4) ЗЈН.

.
•

~

следеfiе доказе који

I ! ,

• регистар понЧFјача: www.apr.gov.rs ~
: ручилац неfiе одбити као неприхватљивЧ, понудЧ Чколико не садржи доказ одреfјен
нкурсном документацијом, ако је ПонЧfјач, навео Ч понуди интернет страницЧ на којој сЧ
ажени подаци јавно доступни. У том случајЧ ПонЧfјач може, да Ч Изјави (пож~љно на
морандумЧ, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је Чписан Ч Регистар
нЧFјача. Уз наведенЧ ИзјавЧ, ПонЧFјач може да достави и фотокопијЧ Решења! о ЧписЧ
• нЧfјача Ч Регистар понЧFјача.
олико је доказ о испуњености Чслова електронски документ, ПонЧfјач доставл~а копијЧ
ектронског документа Ч писаном обликЧ, Ч складЧ са законом којим се ЧређЧје електронски
кумент. ;
о ПонЧfјач има седиште Ч другој држави, Наручилац може да провери да ли сЧ. документи
јима ПонЧђач доказује испуњеност тражених Чслова издати од стране надлежн 'х органа
државе.
о ПонЧfјач није могао да прибави тражена документа Ч рокЧ за подношење пон де, због
га што она до тренутка подношења понуде нисЧ могла бити издата по прописим државе
којој ПонЧFјач има седиште и Чколико Чз понудЧ приложи одговарајуflи доказ за то,

= ручилац Tie дозволити ПонЧђачЧ да накнадно достави тражена документа Ч примереном
~ кЧ•

10. ' ко се Ч држави Ч којој ПонЧFјач има седиште не издајЧ докази из члана 77. став 1: Закона,
П•нЧfјач може, Чместо доказа, приложити својЧ писанЧ иэјавЧ, датЧ под криЕичном и
м=теријалном одговорношflЧ оверенЧ пред судским или Чправним органом; јавним
б-лежником или другим надлежним органом те државе.

11. онЧfјач је дужан да без одлагања, а најкасније Ч рокЧ од 5 (пет) дана од дана~ настанка
r •омене Ч било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Н: ручиоца
и да је документује на прописани начин ~
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде fie се извршити применом критеријума „Најнижа понуFјена цена".

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуtЈена цена, заснива се на понуfјеној цени као
једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуfјене цене, а у ситуацији када постоје понуде
понуТјача који нуде добра домаfiег порекла и понуде понуFјача који нуде добра страног порекла,
Наручилац мора изабрати понуду ПонуFјача који нуди добра домаflег порекла под условом да
његова понуfјена цена није преко 5% веfiа у односу на најнижу понуfјену цену Понуfјача који
нуди добра страног порекла.

У понуfјену цену страног Понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када Понуfјач достави доказ да нуди добра домаfiег порекла, Наручилац fie, пре рангирања
понуда, позвати све остале понуfјаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није
јасно да ли је реч о добрима домаfiег или страног порекла, да се изјасне да ли нуде добра
домаfiег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаfiе понуfјаче и добра домаFiег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у
поступцима јавних набавки у којима учествују понуfјачи из држава потписница Споразума о
слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваfiе се сходно одредбама тог
споразума.

Предност дата за домаfiе понуђаче и добра домаТiег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у
поступцима јавних набавки у којима учествују -~понуђачи из држава потписница Споразума о
стабилизацији и придруживању измеFју Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваfiе се сходно одредбама тог
Споразума.

5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуfјену цену, као најповољнија биfiе
изабрана понуда оног Понуfјача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуfјеног
гарантног рока, као најповољнија биflе изабрана понуда оног Понуђача који је понудио краfiи
рок испоруке.
Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуfiе изабрати најповољнију
понуду, најповољнија понуда биfiе изабрана путем жреба.
Извлачење путем жреба Наручилац fle извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту
најнижу понуfјену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац fle
исписати називе понуfјача, те папире ставити у кутију, одакле fie председник Комисије извуfiи
само један папир. Понуfјачу чији назив буде на извученом папиру биflе додељен уговор о јавној
набавци.
Наручилац Fie сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Страна 10 од 59



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0288/2019

6 УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
~
~

КонкХрсна документација садржи Упутство понУfјачима како да сачине понудУ и потребне
пода'гке о захтевима Наручиоца У погледУ садржине понуде, као и Услове под којима се
спро оди поступак избора најповољније понуде У поступку јавне набавке.
Пон ач мора да исп њава све слове о е ене Законом о авним набавкама даље:м текст :У р У У др ~) 1 (У У
Зако ) и Конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основУ iiозива, У
скла л У са Конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватrbива.

6.1 език на којем понуда мора бити састављена
Нар илац је припремио КонкурснУ документацијУ на српском језикУ и водиfiе поступак јавне
наба = ке на српском језикУ. ;
При ози који чине саставни део понуде, достављајУ се на српском језикУ. Уколико је неки
прил • г(доказ или документ) на страном језикУ, он мора бити преведен на српски језик iп оверен
од с ране овлашflеног преводиоца, У супротном fie понуда бити одбијена као неприхватљива.
део онуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском језикУ.
Укол ко се приликом стручне оцене понуда Утврди да је документа на енглеском језикУ потебно
прев-сти на српски језик, Наручилац fie позвати ПонУfјача да У одреТјеном рокУ изврши превод
тог д-ла понуде.

6.2
Пон
саст
дрУг
зако
докУ

lачин састављања и подношења понуде
ач е обавезан да сачини пон дУ тако што пис е т ажене податке об асце који с~ Ј У У УЈ р У р Ј У

~вни део Конкурсне документације и оверава их печатом и потписом законског за4тупника,
)г заступника Уписаног У регистар надлежног органа или лица овлашfiеног од стране
ског засryпника Уз доставУ овлашfiења У понуди. Доставља их заједно са ! осталим
ентима који представљајУ обавезнУ садржинУ понуде. ;

Пре оручује се да сви документи поднети У понуди будУ нумерисани и повезани У целимУ
(јем•твеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози ; не моry
накј-:дно Убацивати, одстрањивати или замењивати.
Пре оручује се да се нумерација поднете документације и образаца У понуди изврши;на свакој
стра и на којој има текста, исписивањем 1 од н,„2 од н и тако све до „н од н, с тим да „н
пре• ставља Укупан број страна понуде. ; .
Пре оручује се да се докази, који се достављајУ Уз понудУ, а због своје важности не смејУ бити
ошт-fiени, означени бројем (финансијска средства обезбеТјења), стављајУ У посебнУ фолијУ, а
на ••олији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора алепити
при : рхУ како би се докази, који се. због своје важности не смејУ оштетити, заштитили!.;
Пон Fјач подноси понудУ У затвореној коверти или кутији, тако да се при отварањУ може
про ерити да ли је затворена, као и када, на адресУ: Јавно предузеflе „Електро ривреда
Срб је", Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг ДУшана Јерко~иfiа број
1, 31250 Бајина Башта, писарница - са назнаком: „Понуда за ЈавнУ набавкУ: ЈН/2100/0~188/2019
- На авка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam i drugo - НЕ ОТВАРАТИ". ј

На I олеТјини коверте обавеэно се Уписује тачан назив и адреса ПонУFјача, телефон и факс
Пон ' Fјача, као и име и презиме овлашТiеног лица за контакт. ~ 1
У сл чајУ да понудУ подноси Група понУfјача, на полеfјини коверте назначити да с ради, о
Групи понУТјача и навести називе и адресУ свих чланова Групе понУFјача.
Укогико понУfјачи подносе заједничкУ понудУ, Група понУFјача може да се определи д~ обрасце
дате У Конкурсној документацији потписујУ и печатом оверавајУ сви понУТјачи wз Групе
понуђача или Група понУђача може да одреди једног ПонУfјача из групе који fie потписивати и
печатом оверавати обрасце дате У Конкурсној документацији, изузев образаца који
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подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношТiу, који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког ПонуFјача из Групе понуFјача.
У случају да се понуђачи определе да један ПонуТјач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у Конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношfiу), наведено треба дефинисати споразумом којим
се понуFјачи из групе меТјусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Уколико је неопходно да ПонуТјач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3 Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из
чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиFјени чл. 77. Закона, који су наведени у
Конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом
оверени) на начин предвиfјен следеfiим ставом ове тачке:

• Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде" — Образац 1;
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Структура цене са спецификацијом

эахтеваних добара" — Образац 2;
• Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуде" — Образац

3, ако Понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона;
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди" — Образац

4;
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2.

Закона — Образац 5;
• Средство финансијског обезбеFјења — попуњени, потписани и печатом оверени Обрасци

6 и 6.1;
• Обрасци, изјаве и докази одреТјене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да

Понуђач подноси понуду са ПодизвоРјачем или заједничку понуду подноси Група
понуfјача;

• Попуњен, потписан и печатом оверен „Модел уговора";
• Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација;
• докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и

Одељком 4. Конкурсне документације;
• Споразум учесника заједничке понуде (у случају подношења заједничке понуде) —

Прилог 1;
• Овлашnење за потписника (ако не потписује заступник);

Наручилац fie одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за
подношење понуда и Конкурсне документације.
Наручилац fle одбити као неприхватљиву понуду ПонуFјача, за коју се у поступку стручне оцене
понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.
Уколико је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуfјача.
6.4 Рок за подношење понуда 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 одреТјеног у позиву, сматраfiе се
неблаговременом, а Наручилац fie по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду
вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
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Комисија за јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана нав деног у
Поз~ву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеfiа „Електропривреда~ I Србије"
Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа
број 1, 31250 Бајина Башта, Канцеларија Милутина Симиflа, број 302.
Представници понуfјача који учествују у посryпку јавног отварања понуда, морају да пре
поче-ка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлаш~iење за
учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму Понуfјача) з~аведено
и оверено печатом и потписом законског заступника ПонуТјача или другог заступника уписаног
у ре~истар надлежног органа или лица овлашflеног од стране законског заступника уз доставу
овл~шfiења у понуди. ;
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у с~ аду са
Зако ом. i~
Запи ник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашflени пред авници
пону ача, који преузимају примерак записника.
Нару илац Fie у року од 3 (три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или
еле ронским путем доставити записник о отварању понуда понуFјачима који нису уче~твовали
у по• пку отварања понуда.

6.5 ачин подношења понуде
Пон ач може поднети само једну понуду.
Пон '
Пону
пону

у може поднети понуfјач самостално, Група понуfјача, као и Понуђач са ПодизвоFјачем!.,
ач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
и или као Подизвоfјач. У случају да Понуi7ач поступи супротно наведеном упутству свака

понуда ПонуТјача у којој се појављује биflе одбијена.
Пон
уче•
подн
Пон
слу
поја =

6.6
У ро
путе
Ј Н/2

У сл
пону
се, у

У ро
адр=
Ha6)

У сл
пону
Уко~
Нар
пре

1

ач може бити члан само једне Групе понуFјача која подноси заједничку понуду, ;односно
вовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је Понуfјач, у оквиру Групе понуђача,
о две или више заједничких понуда, Наручилац Tie све такве понуде одбити.
ач који је члан Групе понуi7ача не може истовремено да учествује као Подиз~оfјач. У

:ју да Понуfјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда ПонуFјача у којој се
љује биfiе одбијена.

змена; допуна и опозив понуде
у за подношење понуде Понуi7ач може да измени или допуни веfi поднету понуду'
, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА - ДОПУНА - Понуде за јавну
00/0288/2019 - Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam i drugo - НЕ ОТВА
чају измене или допуне достављене понуде, Наручилац Tie приликом струч~

■ е узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрас
веfi достављеној понуди, измена или допуна односи.

~
писаним
набавку

РАТИ".

ie оцене
у на који

за подношење понуде Понуfјач може да опозове поднету понуду писаним утем, на
су Наручиоца, са назнаком „ОПО3ИВ - Понуде за јавну набавку ЈН/2100/02 8/2019 -
вка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam i drugo ".

, чају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручи ац такву
цу неfiе отварати, вefi fle је неотворену вратити понуFјачу.
ико Понуfјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношењ понуда,
чилац fie наплатити средство обеэбеТјења дато на име озбиљности понуде (ако је
виFјено средство обезбеfјења на име озбиљности понуде).
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6.7 Партије
Набавка није обликована по партијама.

6.8 Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвоТјачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли бе извршење набавке делимично поверити
Подизвођачу. Ако Понуfјач у понуди наведе да Fie делимично извршење набавке поверити
ПодизвоFјачу, дужан је да наведе:
- назив Подизвоfјача, а уколико Уговор измеfју Наручиоца и Понуfјача буде закључен, тај
Подизвоfјач fie бити наведен у Уговору;
- проценат укупне вредности набавке који fie поверити Подизвоfјачу, а који не може бити веТiи
од 50% као и део предметне набавке који fie иэвршити преко ПодизвоFјача.
Понуђач 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 утврfјивања испуњености услова.
Обавеза ПомуТјача је да за Подизвоi7ача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешfiе из члана 75. и
76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове Понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоfјача.
Све обрасце у понуди потписује и оверава Понуfјач, изузев Обрасца 4 и Обрасца 5, који
попуњава, потписује и оверава сваки Подизвоfјач у своје име.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвоТјача.
Понуfјач не може ангажовати као Подизвоfјача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац Tie реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуfјач може ангажовати као Подизвоfјача лице које није навео у понуди, ако је на страни
Подизвоfјача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаfiања, ако то лице .
испуњава све услове одреfјене за Подизвоfјача 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 ПодизвоFјачу наручилац fie омоryFiити Понуfјачу да у року од 5(пет) дана од дана
добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело.
6.10 Подношење заједничке понуде
У случају да више понуfјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меfјусобно и према Наручиоцу
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81.
став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:
- податке о члану групе који fle бити Носилац посла, односно који fie поднети понуду и који fie
заступати Групу понуi7ача пред Наручиоцем;
-опис послова сваког од понуfјача из Групе понуfјача у извршењу Уговора.
Сваки понуFјач из Групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за yчewfie из члана 75. и
76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у веэи са капацитетима,
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у скл
дока
У сл
потп
члан
Груп
ДОСт

Пону

1 ~
ду са чланом 76. Закона, понуfјачи из групе испуњавају заједно, на основу дост вљених
а дефинисаних Конкурсном документацијом.
чају заједничке понуде Групе понуFјача Образац 1, Образац 2 и Образац 3 попуњава,
сује и оверава члан Групе понуi7ача који је одреТјен као Носилац посла у Споразуму
ва Групе понуђача. Образац 4 и Образац 5 попуњава, потписује и оверава сваки члан
понуfјача у своје име, Обрасце 6 и 6.1. попуњава и оверава члан Групе понуfјача који Ће

вити тражено средство обезбеТјења.
ачи из Групе понуРјача одговорају неограничено солидарно према Наручиоцу.

6.11 Понуfјена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У слу
дод i
Једи
прав
цена.
Пону
Пону
и све
Ако ј
92. 3

ају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуfјена цена са или без пbреза на
у вредност, сматраЋе се сагласно Закону, да је иста без пореза на додаry вреднрст.
ичне цене и укупно понуfјена цена морају бити изражене са две децимале у а Iкладу са
лом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна Ће бити јецинична

а која је изражена у две валуте, сматраЋе се неприхватљивом.
ена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као
зависне трошкове. !
у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац fie поступити у складу са чланом
кона. 1 ~

6.12 Корекција цене
Нако закључења уговора, наручилац може дозволити промену уговорене цене изражеме у
дина • има само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може дфволити
пропјі-на цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-o више од 5°/ (према
пода има Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на дан
исте а рока важења понуде.
Про ена уговорене цене fie се извршити на следеЋи начин:

_ Еур ,. 1
Ц ° ~ ЕУР ° i
Где ј .
Ц - • ва цена
ЦО ~ говорена цена
ЕУР -средњи курс EUR на дан ДПО (курсна листа НБС)
ЕУРо -с едњи с EUR на дан када е започето отва ање пон да к сна листа НБС I 'Р курс ј Р У ( УР ), ,
Коре ција цене Ће се применити само када промена курса буде веfiа од f 5% и вршиЋе се
ис .учиво на основу писаног захтева Понуfјача, односно писаног захтева Наручиоца~
У сл чају примене корекције цене Понуђач Fie издати рачун на основу уговорених је иничних
цена а износ корекције цене Ће искаэати као корекцију рачуна у виду ! њижног
заду ења/одобрења. ; ј
Про еном уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним
пара етрима у Уговору и овој Конкурсној документацији.

6.13 Начин и услови плапања
Пла
Пону
квалі

ање добара која су предмет ове набавке Наручилац Ће извршити на текуf и рачун
ача, по свакој појединачној испоруци добара и по потписивању 3аписника о
тативном и квантитативном пријему добара од стране овлашЋених предвтавника

1
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Наручиоца и изабраног Понуfјача - Добављача - без примедби, у року до 45 дана од дана
пријема исправног рачуна.
Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеflе „Електропривреда Србије"
Београд, Балканска бр. 13. Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг
Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта, са обавезним прилозима и •то: Записник о
квалитативном и квантитативном пријему добара и отпремница на којој је наведен датум
испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и
презименом и потписом овлашflеног лица Наручиоца, које је примило предметна добра.
У испостављеном рачуну и отпремници, иэабрани Понуfјач је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из Конкурсне документације и прихваТiене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришfiења различитих шифрарника и софтверских решења није
мoryfie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуТјач 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 Понуi7ач fie издати рачун на основу уговорених јединичних
цена, а за вредност корекције цене на рачуну fle искаэати као корекцију рачуна књижно
задужење/одобрење, или fie уз рачун за корекцију цене доставити књижно
задужење/одобрење.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биflе
реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаТiати уговорене обавеэе.
6.14 Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет), дана од дана отварања понуда.
У случају да ПонуТјач наведе краfiи рок важења понуде, понуда fie бити одбијена, као
неприхватљива.

6.15 Начин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које ПонуFјач оправдано означи као поверљиве биТiе коришfiени само у току поступка
јавне набавке у складу са позивом и неfiе бити доступни ником изван круга лица која су
укључена у посryпак јавне набавке. Ови подаци неfiе бити објављени приликом отварања
понуда и у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Као поверљива, ПонуТјач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су
прописима одреfјени као поверљиви.
Наручилац fie као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано „ПОВЕРГ6ИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац
ћe позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуfјач fie то учинити тако што ne његов
представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ", уписати датум, време и
потписати се.
Ако Понуfјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац
fie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитеfiи њихове
техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.
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Hefie се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други' подаци
из поiуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде

6.16 : По,штовање обавеза које произилазе из прописа о заштити на раду и' других
прописа

Пону,Тјач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
проиlзилазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
жив тне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
под ошења понуде (Образац 4 из Конкурсне документације).

6.17 Накнада за коришfiење патената

,заштити
у време

1 ~

j I
Накј-{аду за коришfiење патената, као и одговорност за повреду заштиfiеник права
интеlлектуалне својине треfiих лица сноси Понуђач. 1 ;

6.18 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности'

Наручилац је дужан да набавља добра која не загаFјују, односно који минимално јпичу на
животну средину, односно који обезбеfјују адекватно смањење потрошње енергије - ен ргетску
ефикасност. i
6.19 Средстава финансијског обезбеђења
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеfјења (у даљем тексту
СФО) којим понуfјачи обезбеfјују испуњење својих обавеза у отвореном поступку јавне набавке
(дос1гављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (доставља у се по
закључењу уговора или по испоруци).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеРјења падају на терет Понуfјача, а и сти могу
бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. i
Члан групе понуfјача може бити налогодавац средства финансијског обезбеfјења.

i
Средства финансијског обезбеfјења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе ,
СФО мора се продужити. ј

16.19.1. Средство обезбеТјења за озбиљност понуде ;
Рок важења средства обезбеFјења за озбиљност понуде мора да буде минL'iмум 30
календарских дана дужи од рока важења понуде (опција понуде). С

Износ средства обезбеђења за озбиљност понуде је 1 0% вредности понуде без ПДВi

Основи за наплату средства обезбеТјења за озбиљност понуде су: '

- укQлико ПонуТјач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измi
понуду;

- уколико ПонуFјач коме је додељен Уговор благовремено не потпише Уговор о јавној

- уколико Понуfјач коме је додељен Уговор не поднесе исправно средство обезбеfјења
из~ршење посла у складу са захтевима из Конкурсне документације.

Меница за озбиљност понуде
Понуfјач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

~

важност ~

i~
i:ни своју

1

i ~
Iабавци;

;
за добро
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• иэдата са клаузулом „беэ 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 "Сл.
лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља);

• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка Србије у складу
са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воi7ења регистра меница и
овлашfiења („Сл. гласник РС" бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом
пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу
кога се издаје меница и менично овлашflење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став
2. Одлуке);

2) Менично писмо - овлашfiење којим понуfјач овлашfiује наручиоца да може наплатити 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, које мора бити
издато на основу Закона о меници;
3) овлашfiење којим законски засryпник овлашfiује лица за потписивање менице и меничног
овлашfiења. за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашFiење не потписује
законски засryпник понуFјача.
4) фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке.
5) Фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашfiених за потпис

менице/овлашfiења (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:

У колони „Основ издавања менице" мора се навести: учешflе у јавној набавци
„Електропривреде Србије" Београд — Огранак ДЛХЕ, Бајина Башта ЈН
ЈН/2100/0288/2019, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину
воfјења Регистра меница и овлашfiења („Службени гласник Републике Србије" број
56/11);
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 подношење понуда, а у року
важења опције понуде, повуче или измени понуду, благовремено не потпише Уговор када
је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави исправно средство финансијског
обезбеfјења за добро извршење посла у складу са захтевима из Конкурсне документације,
Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.
Меница fie бити враFiена Понуfјачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства
финансијског обезбеFјења која су захтевана у закљученом Уговору.
Меница fie бити враfiена ПонуFјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора
са Понуi7ачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеFјења није достављено у складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака.
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6.19 2. Средство обезбеђења за добро извршење посла

Рок важења средства обезбеFјења за добро извршење посла мора да буде минимум 30
кале дарских дана дужи од рока важења уговора/рока одреfјеног за коначно изврше i е посла.

~
Изн•с средства обезбеfјења за добро извршење посла је 1 0% од вредности уговора без ПДВ.

Осн в за наплату средства обезбеfјења за добро извршење посла је: случај да друга;уговорна
стра а не испуни било коју уговорну обавезу.

1

Мен ца за добро извршење посла

Пон

1) б
нап
ЛИЦ-
г)
мен
мин~
важ
з) ф
нОВЧ

4) ф
м

5)

ђач је обавезан да Наручиоцу достави, у року од 10 дана од закључења Уговора:
ј ~

анко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и
атива на. први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране ов ашfiеног

~i
-нично писмо — овлашfiење којим понуfјач овлашfiује наручиоца да може наплатити
цу на износ од минимум 10 % од, вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења
мално 30 дана дужим од рока важења Уговора, с тим да евентуални продуж 'так рока
ња Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлешfiења,
•токопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за paciionaraњe
= ним средствима понуfјача код' пословне банке; оверену од стране банке.
токопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашflених за
нице/овлашfiења (Оверени потписи лица овлашfiених за заступање).
l

' потпис
~

оказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фоiтокопија
ахтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регv~страцију
енице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС), сј , им да'у
елу „Основ издавања и износ из основа/валута" треба ОБАВЕЗН,О навести: {

У колони „Основ издавања менице мора се навести: Уговор о јавној набаlвци број:
_ _  , а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржиниi,и начину

воfјења Регистра меница и овлашflења („Службени гласник Републике Србије" број
56/11);
У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата; ј
У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје. ;

Нап • мена!!!
Me ца за добро извршење посла обаеезно се доставља у роиу од 10
за - учвња Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак
Уго = ора и активирање, код банке, Менице за озбиљност понудв.
Me ца за добро изершење посла може бити наплаFiена у случају да изабрани

дана од
раскида~

ПонуТјач
не буде извршаеао своје уговорне обаеезе уроковима и на начин предвиђен Уг~bвором.

ДосТављање средстава финансијског обезбеТјења
iг
I

Средство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде доставља се као саст ~ни де~о
пон~iде и гласи на Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Д инско L
Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа бр. 1., 31250 Бајина Б јјта.~
Средство финансијског обезбеFјења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеflе
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, Трг Душана Јерковиfiа бр. 1., 31250 Бајина Башта, и доставља се лично или' поштом
на адресу:
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Јавно предузеnе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске
хидроелектране" Бајина Башта Улица: Трг Душана ЈерковиЋа бр. 1., 31250 Бајина Башта,
са назнакОм: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. ЈН/2100/0288/2019

6.20 Додатне информације и објашњења
Заинтересовано 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 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, . са назнаком:
„06JAWF6EFbA — позив за јавну набавку број ЈН/2100/0288/2019 или електронским путем
на следеfiе e-mail адресе: milutin.simicГШeps.rs и zeljko.ivanovicГШeps.rs; радним данима
(понедељак — петак) у времену од 07 до 15 часова (СВА ПИТАFbА И ЗАХТЕВЕ ЗА
ПOJAWFbEFbEM ПОСЛАТИ ОБАВЕЗНО НА ОБЕ НАВЕДЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ).
Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана
биfiе евидентиран 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.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или Понуfјача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна
и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Ако Наручилац у року предвиfјеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиfјеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да
допуњује Конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиfјен чланом 20. Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац fle поступати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиry права у поступцима јавних набавки
заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници
www. кin.qov. rs).
6.21 Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуfјач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
Понуfјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац
је дужан да Понуfјачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израfјени у складу,
са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је Понуfјач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
6.22 Рок за доношење одлуке о додели уговора/обустави поступка
Наручилац Tie 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 Tie објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
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i ;
6.23 додатна објашњења, контрола и допуштене исправке I 1
Нар~►чилац може да захтева од Понуfјача додатна објашњења која fie му помоfiи при п~регледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно
његовог Подизвоfјача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fie Понуђачу оставити примерени
рок • а поступи по позиву Наручиоца, односно да омоryfiи Наручиоцу контролу (у ид) код
Пон Fјача, као и код његовог Подизвоfјача. ~
Нар чилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У сл чају разлике измеfју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
Пон ач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац fie његову понуду о бити као
неп~ хватљиву.
6.24, Разлози за одбијање понуде i
Пон •а fie бити одбијена: ;

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

одно но ако:
• П~і нуfјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешfiе;
• П нуђач не докаже да испуњава додатне услове;
• П• нуfјач није доставио тражено средство обезбеfјења;
• је онуТјени рок важења понуде краfiи од прописаног;
• naI

или
нуда садржи друге недостатке эбог којих није мoryfie утврдити стварну садржину понуде
ије мoryfie упоредити је са другим понудама.

i ,
илац fle донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109'.; Закона.
Негативне референце ;
илац може одбити понуду уколико поседује доказ да је ПонуFјач у претходне три године

бјављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:
тупао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; ;

• у нио повреду конкуренције;
тавио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
вор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
ио да достави доказе и средства обезбеfјења на шта се у понуди обавезао.

Нар
испу
одно
Позv~
Докаl наведеног може бити:
• пр
• иа

ил
• ис

илац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврFјује да ПонуFјач није
авао своје, обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
или на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године пре објав.bивања
а за подношење понуда.

воснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
рава о реализованом средству обезбеfјења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
испуњења уговорних обавеза;

рава о наплаflеној уговорној казни;
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• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под

условима предвиfјеним законом којим се уређују облигациони односи;
• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди

као подизвоfјачи, односно чланови групе понуfјача;
• други одговарајуfiи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење

обавеза у ранијим посryпцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који
се односи на поступак који је спровео или Уговор који је закључио други Наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац Fie поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде Групе понуfјача
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова Групе понуFјача.

6.26 Увид у документацију
Понуfјач има право да изврши увид у документацију о спроведе.ном поступку јавне набавке
после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка о чему може
поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омоryflи увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема
писаног захтева, уз обавезу да эаштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.27 Заштита права понуђача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач.
1) — 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) Закона и детаљним упутством
о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврFјује да је уплата таксе извршена,
а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би
се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта са назнаком Захтев за заштиту
права за 2019 - ,,Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam и друго", Јавна набавка број
ЈН/2100/0288/2019, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем елекrронске поште на e-mai1:
milutin.simicCa~eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 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 другачије одреFјено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина Позива за подношење
понуда или Конкурсне документације сматраТiе се благовременим ако је примљен од стране
Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 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 неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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3) п атке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца,
4) п.вреде прописа којима се YpefjYje поступакјавне набавке,
5) ч њенице и доказе којима се повреде доказујУ,
6) пл врдУ о Уплати таксе из члана 156. ЗЈН,
7) Па
Ако
така
За I

iдан i
Прој
закљ
Hapi

Изно

Подм
рачУ
33П,
Реп

1) 12
2) 12

С=
А~к
п
Ак
На
Aјt
Св
За

Посr
Захт
наб~вки.
ЗахТ
скла~дУ са одредбама члана 150. ЗЈН.
Нар
наб~
за з;
Нару
заш~
наве
Дет
став
Захт
1) н-
2) н-

~
е доношења Одлуке о додели Уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за по ношење
~ва за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на ПорталУ јавних

i ,
в за заштиту права не задржава дање активности Наручиоца У постУпкУ Јавне н, абавке У

1 ;
чилац објављује обавештење о поднетом ЗахтевУ за заштиту права на Порта У јавних
вки и на својој интернет страници најкасније У року од 2 (два) дана од дана пријем ~3ахтева
штитУ права, које садржи податке из Прилога 3!b из ЗЈН. ~!
чилац може да одлучи да заустави даље активности У случајУ подношења За~стева. за
итУ права, при чему је тад дужан да У обавештењУ о поднетом ЗахтевУ за заштиту права
• e да зауставља даље активности У поступку јавне набавке. ;

- но упутство о садржини потпуног Захтева за заштиту права у складу са члаЕ
1. тач. 1) - 7) ЗЈН:
в за заштиту права садржи:
зив и адресУ подносиоца захтева и лице за контакт,
зив и адресУ Наручиоца,
..

пис подносиоца.
однети Захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе Наруч
захтев одбацити закључком.

лац n'е

Учак Наручилац доставља подносиоцУ захтева и РепУбличкој комисији У рокУ од 3 (три)
од дана доношења.
в закључка Наручиоца подносилац захтева може У рокУ од 3 (три) дана од дана пријема
чка поднети жалбУ РепУбличкој комисији, док копијУ жалбе истовремено доставља
иоцУ.

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

ісилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун бУџета РепУблике Србіје (број
а: 840-30678845-06, шифра плаFiања 153 или 253, позив на број ЈН210002882019, сврха:
ЈП ЕПС Огранак ДЛХЕ, ЈН бр. ЈН број ЈН/2100/0288/2019, прималац Уплате: бУџет
лике Србије) Уплати таксУ од:

' '.000 динара ако се Захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда; ~
~і.000 динара ако се Захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.. ~

ака странка У поступкУ сноси трошкове које проузрокује својим радњама. ' ;
• је Захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцУ Захтева за заштиту
: ва на писани захтев надокнадити трошкове настале по основУ заштите права.
• Захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту пра~а мора
ручиоцУ на писани захтев надокнадити трошкове настале по основУ заштите пра~а.

је Захтев за заштиту права делимично Усвојен, РепУбличка комиеија одлучУје да ли fie
ка странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени сразмерно усвојеном
евУ за заштиту права. ;
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Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова моryЋе је тражити до доношења одлуке Наручиоца, односно Републичке
комисије о поднетом Захтеву за заштиту права.
О трошковима одлqчује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
наслов.
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН
Потврдом се потврfјује да је уплата таксе извршена и она се прилаже уз Захтев за заштиту
права приликом подношења захтева Наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`, број 124/12, 14/15 и 68/15)
је прописано да Захтев за заштиту права мора да садржи, измеfју осталог, и потврду о
уплати таксе из члана 156. 3ЈН.
Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 3ЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиЋе се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеfiе елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да Потврда мора да садржи

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као
и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајуfiи
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија - Управе
за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаЋања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев

за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси

Захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца Захтева за заштиту права за којег је

извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашЋеног лица банке.

2. Налог 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 наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из Потврде о извршеној уплати таксе
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (1 0), за подносиоце Захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајуЋег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осиryрање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из Потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце Захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
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5. lipmmepaK npaBwnHo nonyHneHor Hanora 3a npeHoc Li npiimepaK npaemnHo nonyibeHor Hanora 3a
ynna-ry mory ce mixtem Ha caj-ry Peny6ruNKe Komvictije 3a 3am-wry npasa y nocTym.viMa jamix
Ha6aBKM http://www. kin.00v. rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse. htin I 14

http //www.kin.00v.rs/download/Taksa-popunieni-nalozi-ci.pdf 1
1

Y11.11ATA 143 14HOCTPAHCTBA

Ynna-ra Tame 3a noAHoweHae 3ax-reea 3a 3aWTL1Ty npaea 113 wHoc-rpaHarBa mom ce 143Bp
,
w14n1 Ha

1leB113F114 paHyH MviHvicTapci-Ba cpviHaHcLija — Ynpaee 3a Tpe3op

HA314B 14 AgPECA 5AHKE:
HappAHa 6aHKa Cp6iije (H6C)
1109D Eseorpag, yn. HemaHAHa 6p. 17, Cp6vija
SWIrT CODE: NBSRRSBGXXX

HA3141314 ATIPECA WHCTI4TYLIVIJE:
MI/HILACTapCTBO cpmaHcwja, YnpaBa 3a Tpe3op
yn. fl1on .flyKiiHa 6p. 7-9
11og Beorpar4
IBA ' RS 35908500103019323073

HArl MEHA:
ynna-ra cpeAc-raea no-rpe6Ho je Hasecni cnellehe mcpopmagm 1je o nnahaEby AeTarbm

nnafl H.a" (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
— 6p

.
, y nocrynKy jasHe Ha6aeKe Ha Koje ce 3ax-reB 3a 3aw-rwry npaea ogHocw 11 H31113 Ha Litioqa y

noc nKy jaeHe Ha6aeKe.
Y np nory cy wHci-pyKqiije 3a ynna-re y eanyrama: EUR USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 — EUR 1

FIELD 32A: VALUE DATE — EUR- AMOUNT 1
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD
(INTERMEDIARY)

56A: DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY ,

FIE
(AC.

D 57A:
WITH BANK)

NBSRRSBGXXX i,
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA — NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/DE20500700100935930800

11

FIE
(BENEFICIARY)

D 59: /R535908500103019323073
MIN ISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA 7-9
BEOGRAD

FIE D 70: DETAILS OF PAYMENT 1
SW FT MESSAGE MT103 — USD
FIE D 32A: VALUE DATE — USD- AMOUNT ,
FIE D 50K: ORDERING CUSTOMER 1

FIE
(INTERMEDIARY)

D 56A: BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK

.

1
11
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60 WALL STREET
UNITED STATES

F1ELD 57А:
(ACC. W1TH BANK)

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

F1ELD 59:
(BENEFICIARY)

/R535908500103019323073
M1NISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA 7-9
BEOGRAD

F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT

6.28 Закључивање уговора
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде 6иFie закључен Уговор
о јавној набавци. Понуfјач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.
Наручилац fie доставити уговор о јавној набавци ПонуFјачу којем је додељен Уговор у року од
8 (осам) дана од протека рока за подношење Захтева за заштиту права.
ПонуFјач 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 понуђач 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 Понуfјачем.
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 закључити Уговор са
ПонуFјачем и пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права.
6.29 Измене током трајања уговора
Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровоFјења поступка јавне
набвке повеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о
јавним набавкама.

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 одреТјени
у Конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним
прописима, као што су виша сила, измена важеfiих законских прописа, мере државних оргна и
измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У наведеном случају Наручилац fle донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у
складу Прилогом ЗЛ Закона и у року од 3 (три) дана од дана доношења, исту објавити на
Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
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ОБРАЗАЦ број 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.  од   за отворени поступакјавне набавке добара:
„набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam u друго", ЈН број Јн/2100/0288/2019.

1)општи поддци о понvЋачv
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Врста правног лица:

Матични број понуfјача:

Порески идвнтификациони број понуfјача
(пиБ):

име особе за контакт:

Електронска адрвса понуђача
(е-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуfјача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) понvду подноси:

А) САмостдлно
Б) СА подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понvдv

напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвоFјачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) пQдаци о подизвоЂа чУ

1) Назив подизвоFјача ;

Адреса:

Врста правног лица:

Матични број:
1 ~
; !

Порески идентификациони број:
~
ј

Име особе за контакт: 1

Проценат укупне вредности набавке
који Pie извршити подизвоfјач:

i

део предмета набавке који fie
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача
~

Адреса
~
ј

Матични број:
~~
ј

Порески иденinификациони број:
1
i

Име особе за контакт:
~
;

Проценат укупне вредности набавке
који ћe извршити подизвођач:

i

Део предмета набавке који he
извршити подизвоFјач:

i

Напоiиена:

Табеу „Подаци о подизвођачу" попуr5авају само они понуђачи који подносе понуду са подизвоfјачем, а
уколіјко има вefiu број подизвоfјача од места предвиђених у табели, потребно је да се ')аведени
обраsац копира у довољном броју примерака, да се попуни u достави за сваког подизвођача

Страна 29 од 59
~



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0288/2019

4) подаци о чланv 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 контакт:

3) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификаци0ни број:

Име Особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има вefiu број учесника у заједничкој понуди од места предвиТјених у табели,
потребно је да се наведвни образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког понуfјача који јв учесник у заједничкој понуди.
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5) цЕна и комЕРциЈАЛни Услови понУдЕ
A) LLEHA

° ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА у динарима,
без ПДв-а. ;

Пр
Vrr~
Бр

дмет набавке: „Набавка лиценци за ACAD,
аге, Veeam и друго"
ј набавке: ЈН/2100/0288/2019

6) кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОв НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЋА ЧА

У з-конском
рач
и кв:литативном

РОК И НАЧИН ПЛАЋАF6А:
року до 45 дана од пријема исправног

на и потписивања Записника о квантитативном
пријему добара

Сагласан за захтевом наручиоца
ДА / НЕ

( заок ружити)

Рок
(тр
пот
Нар 
(По
Нар 

РОК ИСПОРУКЕ:
испоруке не може бити дужи од 30

десет) календарских дана од дана
исивања Уговора и пријема писаног захтева
чиоца, односно позива путем e-maila
уђач у понуди наводи е-mail адресу на коју fie
чилац упутити позив).

у року од календарскихlдана,
и

;

i

од дана потписивања Уговора
пријема писаног захтева Наруwиоца, 'I

односно позива путем e-maila

Ис9.ручилац
исп

адр
ЈП
Огр:
312
у г1:

МЕСТО ИСПОРУКЕ:
мора, о свом трошку, добра

ручити у магацине Наручиоца на cneдeFiy
су'

° ПС
нак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
6 ПеруТiац
риоду понедељак-петак од 07 до 13 часова

Сагласан за захтевом наручиоца
ДА / НЕ

(заокружити)

РОК ВАЖЕF6А ПОНУДЕ:
не може бити краnи од 60 дана од дана

отварања понуда
дана од дана отварања гонуда

Пон
мес

да понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаfiања, рок ис
о испоруке и рок важења понуде сматраflе се неприхватљивом. 

' оруке,
r

Место и датум

М.П.
Напоиене:
- По~!
једа д

- Уко
груп

Понуђач

fjavјв обаввзан да у обрасцу понудв попуни све комерцијалне услове (сва празна поља и з'аокруж'и
о говор тамо гдв св то захтвва).

ико понуfјачи подносв заједничку понуду, група понуfјача може да овласти једног пон' fјача из
понуfјача који fie попунити, потписати и пвчатом оверити образац понудв или. да образац

понуде nomnuwy и печатом оввре сви понуfјачи из групв понуђача (у том смислу овај образ' 'ц треба
приr~агодити веflвм броју потписника)
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ОБРАЗАЦ број 2
ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗАХТЕВАНИХ ДОБАРА ЗА
ЗА ЈАВНУ нА6АВКУ - Јн/2100/0288/2019

„набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam i drugo"

Табела 1

Р'бр. Назив добра Ј.М. коли
чина

Јед.
цена без

ПДв

дин.

-

Јед.
цена са
ПДв

-
дин.

Укупна
цена без

ПДВ

дин

Укупна цена
са ПДВ

дин -

Назив
Произво-

ђача
добара,
модел,
ознака
добра

(1) (2) (3) (4) (5) (6) • (7) ($) (9)

1•

тгајпа licenca ,za povezivanje
ne-Cisco mreinih kamera na
Cisco Video Surveillance
Nianager softver verzija 7.8.0

ком 35

2
тгајпа token licenca za
povezivanje mreinih uredaja
na Cisco Prime lnfrastructure
softver 3.6

ком 10

Табела 2

~ vКУпно понУЋЕнд цЕнА без пдв (динара)
(збир колоне бр. 7)

ii укvпдн изноС пдв (динара)

IІІ vкvпно понvЂЕнА цЕнА са пдв (динара)
(ред. бр.l+ред.бр.11)

Место и датум
М.П.

ПонуТјач
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Напbмена:

- Уг$лико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписујв и оверава
Нос лац посла.
- Уко ико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом
понујач

Уп
за с

:тво за попуњавање Обрасца структуре цене са спецификацијом захтеваник добара
е три табеле

ПонуГјач треба да попуни образац структуре цене са спецификацијом захтеваних
Табела 1. на следеFiи начин:

1)
2)
3)

)
у колони 4);

5) у колону 9. уписати
понуТјених добара;

добара,

у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДв за понуfјено добро;i 1
у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ за понуFјено добро;
у колону 7 уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што fie помножити
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженом количином (која је ј
наведена у колони 4);
у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што fle помножити
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6) са траженом количином (која је наведена

назив произвоfјача понуfјених добара, назив модел; ознаку

У Табелу 2. Уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуFје
ПДВ (ред бр. И из Табеле 1,.

6) ' у ред бр. 1— уписује се укупно понуFјена цена за све позиције без ПДВ (збир коriоне бр'
7);

7) у ред бр. 11— уписује се укупан износ ПДВ;
8) у ред бр. 111— уписује се укупно понуfјена цена са ПДВ (ред. бр. 1+ ред. бр. 11);
9) на место предвиFјено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца

структуре цене;  ~
10) на место предвиfјено за печат и потпис понуТјач печатом оверава и потписује dбразац

структуре цене.

ену без

i

~,
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ОБРАЗАЦ број 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара „Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam и друго" ,

ЈН број: ЈН/2100/0288/2019
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број: 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним
елементима Конкурсне документације у посryпцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС` број: 86/2015), уз понуду прилажем:

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

динара

динара

i
г--

Укупни трошкови без ПДв

пдв

динара

динара

Укупни трошкови са ПДв
динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни посryпак јавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС',
бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум: ПонуFјач
М.П.

Напомена:
-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
-остапе трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`;
бр.124/12, 14/15 и 68/15)
-уколико понуfјач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади
трошкове и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла. Уколико понуfјач подноси понуду са подизвођачем 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 елелпентима
кон рсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испу'њености
усло=а („Службени гласник РС", бр.86/15) Понуfјач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и по пуном материјалном и кривичном одговорношfiу потврfјује да је Понуду број:  1 ,  за
јавн набавку добара „Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam и друг'о", број
ЈН/2 00/0288/2019, Наручиоца Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд по Позиву
за п•дношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници На~ручиоца
дана  . године, поднео независно, без договора са другим понуfјачима или
заиt ересованим лицима.

I 
У су ротном упознат је да fie сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Сл жбени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништа;

Датум: ПонуFјач
М.П.

Напс~
групв
понУђ
У сл
подиз
заст

. ,
I

ена: Уколико заједничкУ понудУ подноси група понУFјача Изјава св доставља за сва~гог члана
понУfјача. Изјава мора бити попуњвна, потписана од стране овлашFiеног лица за за~&тупањв
. ча из групв понУђача и овврвна печатом.
ајУ да понУFјач подноси понудУ са подизвоfјачем, Изјава се доставља за понУђача и сваког
: оFјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашFiеног iлица за
пање понУfјача/подизвоfјача и овврена пвчатом.

Прил ком подношвња понудв овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 5

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

И ЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
  за јавну набавку добара „Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam и
друго", број ЈН/2100/0288/2019 поштовали обавезе које произилазе 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: Понуfјач
М.П.

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког члана
групе понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од сnаране овлашћеног лица за заступање
понуfјача из групе понуfјача и оверена печатом.
У случају да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава се доставља за понуТјача и сваког
подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
заступање понуfјача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРА3А } број 6
f ;

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 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 једи;нствених
инструмената платног промета

1
ДУЖ ИК:  
(наз в и седиште ПонуFјача)
мАт чнИ БРоЈ дvжникА (понуђача):  
тЕ и РАчvн дvжникА (понуђача): 
ПИ ДУЖНИКА (ПонуFјача):  

и зд

КОР

П ре
протЈ

друг
Овл~шFiујемо Повериоца, да предату меницу број

~

сериј
вред
дужv~
nocrј
Исто
дина
без
свих
дужг1

аје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИцЕ

за ЈН/2100/0288/2019
„Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam и друго"

СНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд Улица
Балканска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајин- Башта,
тргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ
103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13 Банка Интеса, I

- јемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, бiез права
ста и наплатива на први позив, за ЈН „Набавка лиценци за ACAD, Vmware, ееат 'и
", број ЈН/2100/0288/2019.

 (уписати
ки број менице) може попунити на износ од динара (минимално ;10% од
ости наше понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком важења 30 (тридесет) дана

од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за
дицу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења за исти број да .
ремено Овлашflујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од  I 
'а (минимално 10°/о од вредности наше понуде без ПДВ), и да безусловно и нео~позиво,~ иротеста и трошкова, вансудски у складу са важеfiим прописима извршити наплату са
рачуна Дужника   (унети одговарају~iе ~одатке
ка — иадаваоца менице — назив, место и адресу) код банке, а у корист поI ериоца

~

Овла fiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — да плаfiање изврше на те ет свих
наши' ' рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на
рачу има уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приор;итета у
напл.

Дужи~
заду

мени
стату
потп

ти са рачуна.
i

к се одриче права на повлачење овог овлашflења, на састављање приговора на
ење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

а је важеfiа и у случају да доfје до промене лица овлашfiеног за заступање )ужника,
них промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. меница је
сана од стране овлашfiеног лица за заступање Дужника 1 
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(унети име и презиме овлашfiеног лица).

Ово менично писмо - овлашfiење сачињено је у 2(два) истоветна примерка, од којихје 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

 Издавалац менице

Услови меничне обавезе:

1. Уколико као Понуfјач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда
повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у року њене важности (опције
понуде)

2. Уколико као изабрани Понуђач не потпишемо уговор са Наручиоцем у року
дефинисаном позивом за потписивање Уговора или не обезбедимо или одбијемо да
обезбедимо средство финансијског обезбеFјења у року дефинисаном у Конкурсној
документацији.

Даryм: ПонуТјач:

М.П.

Прилози:

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност
понуде

• фотокопија важеflег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима понуТјача код пословне банке, оверена од стране банке.

• фотокопија ОП обрасца
• 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 овлашТiења НБС)

Менично писмо у скпаду са садржином оеог Прилога се доставља у оквиру понуде.
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ОБРАЗАЦ број 6.1~

На о нову одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ р. 16/65,
54/7 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист ~С 80/15)
и За она о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09
др. з кон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришflењаједи' '.ствених
инст умената платног промета

(нап~мена: не доставља се у понуди)

дvж ик:  
(наз в и седиште ПонуТјача)
мАт чни БРоЈ дУЖникА (понуfјача):  
тЕ и РАчvн дvжникА (понуђача):  
пиБ1 i УЖникА (понуfјача):  

и зд

кОР

аје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0288/2019
„Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam и друго"

1
СНИк - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Улица

Балканска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајин- Башта,
трг душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ
103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13 Банка Интеса,

Пред=јемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неоповіва, без
прав_ протеста и наплатива на први позив, серијски бр. (уписати;серијски
број) као средство финансијског обезбеfјења и овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електро ; риведа
Срби е" Београд, Улица Балканска број 13, Београд, као Повериоца, да предату мени у може
попу ити до максималног износа од   динара, (и словима
 ! fqинара)
(мин мално 10% вредности уговора без ПДВ), по Уговору о .ЈН „Набавка лиценци з ACAD,
Vmw re, Veeam и друго", број ЈН/2100/0288/2019 од (заведен код ко' исника
- Пов'- риоца) и број од (заведен код дужника) као с' едство
фина сијског обезбеђења за добро извршења посла ; колико

(назив дужника), као дужник не изврши уговорене 06I i везе у
угово•еном року или их изврши делимично или неквалитетно. 'I ,
Изда а бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се под ети на
напл.ту у року доспећа утврђеном Уговором бр. 1  од

године (заведен код корисника-Повериоца) и бр.  
године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (т~iIIиI десет)

д рока важности уговора с тим да евентуални продужетак рока важности уговор има за
ицу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења, за исти број даја.

~

од
дана
посл

Овла~ fiујемо Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, као Повериоца да уI складу
са го.е наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланiсо соло
мени~де, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА н~плату -
издавањем налога за наплату на терет текуfiег рачуна Дужника бр.  I I, 
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КОД 
Банка Интеса.

Банке, а у корист текуfiег рачуна Повериоца бр. 160-797-13

Меница је важеfiа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора доТје до:
промена овлашFiених за заступање правног лица, промена лица овлашFiених за располагање
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на стављање приговора на задужење
и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашfiеног лица 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 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашhења

ДцЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Прилози :

Потпис овлашfiеног лица

• 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро
извршење посла

• фотокопија важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од стране банке.

• фотокопија ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке којаје извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС)

СФО за добро изершење посла обаеезно се доставља у року од 10 дана од закључења
Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида Уговора и
активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.

Страна 40 од 59



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Баіта
Конкурсна документација ЈН/2100/0288/2019

~I ~
ПРИЛОГ број 1~

1 ,
СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара:
„Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam и друго"

број ЈН/2100/0288/2019
На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/2012, 14/1
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуfјачи из групе меfјусобно
наруwиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

5, 68/15)
и према

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1.
носилац
појнети
групу

Члану групе који fie бити
посла, односно који fie

понуду и који Tie заступати
понуfјача пред наручиоцем;

;

;

2.
понуfјача
извnшењу

Опис послова сваког од
из групе понуFјача у
уговора:

i i
Р ;

;

3.ДRУго:
i !

~

1

Пот ис одговорног лица члана групе понуРјача:

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.
АамУ • ~

1

Нап мена: i

Услу~эајуподношења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај О•разац, а
ако нg могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен Споразум у сkладу са
Заког-ом о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који обавезно садржи под~' тке из
Обрас~да (Прилог 9).
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ПРИЛОГ 6рој 2

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ДОБАРА

За јавну набавку „Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam u друго",
број ЈН/2100/0288/2019

Даryм 

ДОБАВЈbАЧ: НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ:

(назив правног лица)

(Адреса правног лица)

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Улица Балканска 13,

11000 Београд
Огранак

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

31250 Бајина Башта

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

А) дЕтАљнА СпЕциФикАциЈА до6АРА:

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а) је динара.

ПРИЛОГ: нАЛОГ ЗА нА6АВКУ (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
❑ нЕ
Предмет уговора нема видљивих оштеfiења
❑ ДА
❑ нЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):
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Друге напомене (достављени докази о квалитету — безбедносни лист на српском језику у
складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС , бр.,
100/2011), извештај о извршеним услугама и друго):  

Б) да је услуга извршена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потвр ују:
~i

ДОБАВЈbАЧ: НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ:

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

(Потпис) (Потпис)

1) у случају да се добра односе на веfiи број Места трошка, уз Записник приложити по
спецификацију по Месту трошка.

Добављач се обавезује да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.

Обавеза Наручиоца - Купца је издавање писменог Налога за
пре мет набавке.

НАП4МЕНА:
Овај Записник се доставља само информативано,
дост~ављају уз Понуду.

бну

набавку без обзира на~

i i
што значи да ПонуFјачи истiи не

~
~

Појаwњења :

1. налог за набавку=наруџбеница (излазни докумвнт ка Добављачу, издат на ocI ову
vговора) о6авЕзАн пРилог зАписникА.

2. Потпис од стране наручиоца - купца на записникујвједан и тоје потпис Одговорног
лица за праћвње извршења уговора имвнованог Решењем.

З. ,Добављачје дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.
4. Обавеза наручиоца - купца је издавањв писменог налога за набавку.

Страна 43 од 59



Jfl „EneKTponpaapega Cp6aje" Eeorpag - OrpaHaK „flpapicKo — rlamcKe XE" BajaHa Sauna
KoHKypcHa AoKymem-aqvija JH/2100/0288/2019

MOrtErlYrOBOPA
3a Jamly Ha6amw 6poj JH/2100/0288/2019

”Ha6amca rmulempi 3a ACAD, Vmware, Veeam ii Apyro"

Y mad)/ ca damum Modenom yeoeopa u enemeHmuma Hajnoeon3Huje noHyde 6uhe ealcrbygeH
Yeoeop o jaeHoj Ha6aeuu. 17oHy1aq damu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u docmaerba y
noHyou.

YrOBOPHE CTPAHE:

1. Jam° npegyaebe "Enerrponpmspega Cp6mje" Beorpag, BanKaHcKa 6p. 13
OrpaaaK "EIPMHCK0-1111MCKE X11,11POEFIEKTPAHE" Bajmaa Baum
Tpr rtywaHa JepKomaria 6poj 1, 31250 Bajma BawTa

Ma11141111 6poj: 20053658
FMB: 103920327
TeKyrui pay H 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa ag Beorpag
Koje 3acTyna (1)mHaHcmjcKii gliperrop OrpaHKa 3opnia JosaHosiih, gynn.et.m., no IlyHomohjy
6poj 12.01.47976/1-15 og 24.09.2015. rogmHe 14 gonyHe rlyHomohja 6poj 12.01.47951/2-15 og
07.10.2015. rogmHe,

(y garbem TeKcry: HaprninaLA - Kynam)

2

2a.

2b.

1,13  

Yniiqa LA 6poj  
MaTVILIHIA 6poj:  
MB:  
TeKyrui paHyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

(y garbem TeKcTy: ,E(o6aarbag)

143  

Ynnia LI 6poj  
MaTMLIF114 6poj:  
MB:  
TeKyrni pay H 6poj:  
BaHKa:  
Kora sacryna  
(inaH apyne noHybaqa unu nodu3eobaq)

113  

Ynmia w 6poj  
MaTIALIHIA 6poj:  
MB:  
TeKyrim paHyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

((waif apyne noHybaqa unu nodu3e0aq)

(y garbem TeKcTy aajegHo: YrosopHe cTpaHe)

saKrbyHmne cy y Bajmoj Baum, Aatia .rogyHe cnegerm:
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Конкурсна документација ЈН/210010288/2019 ;

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

„Набавка лиценци за ACAD, Vmware, Veeam и друго"
број ЈН/2100/0288/2019

Уговорне стране констатују :
да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона f јавним
набавкама („Сл.гласник РС", бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени
пост~упак јавне набавке бр.ЈН број ЈН/2100/0288/2019 ради набавке добара и то „Набавка
лицјнци за ACAD, Vmware, Veeam i

iПорталу

ј lорталу

• і4а је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на
ја них набавки дана , као и на интернет страници Наручиоца;

• ц је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на
ја

. 4
Ј

них набавки дана , као и на интернет страници Наручиоца - Купца;
Понуда Понуfјача (у даљем тексry: Добављач) у отвореном поступку за ЈН број

/2100/0288/2019, која је заведена код Наручиоца - Купца под ЈП ЕПС бројем  I  од
.2018. године у потпуности одговара захтеву Наручиоца - Купца из позива за

дношење понуда и Конкурсној документацији; I
је Наручилац - Купац, на основу Понуде Добављача и Одлуке о додели Уговора изабрао
бављача за испоруку добара, јавна набавка број ЈН/2100/0288/2019.

п
.

~
ПРЕ

Пред
Vee ~

:Доб~
1.ово
ДЛХ

доку
саста

МЕТ УГОВОРА
Члан 1.

ет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је „Набавка лиценци за ACAD, Vmware,
и друго", у складу са условима из Конкурсне документације.

љач се обавезује да за потребе Наручиоца - Купца испоручи уговорена добра из става
члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта ЈП ЕПС — Огранак

, на адресе наведене у члану 5, у свему према Понуди Добављача број
од  године, Обрасцу струкryре цене, Конкурсној

ентацији за предметну јавну набавку и Техничкој спецификацији, који као прил зи чине
ни део овог Уговора.

говор и његови прилози сачињени су на српском језику.Овај
На о=ај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно
Репу:лике Србије.

Члан 2.

УГОВ

УкупЕ
(

Угово
са пр

У цен
Конку
Цена
Купца
испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

РЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 3.

вредност Уговорених добара из члана 1. овог Уговора износи:
ловима: ) динара без ПДВ-а.

Ј, право

ена вредност из става 1. овог члана увеfiава се за порез на додату вредност, у складу
писима Републике Србије.

су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су о реfјени
сном документацијом.
обара из става 1 .овог члана утврђена је на паритету испоручено на адресу Наручиоца -
која је наведена у Захтеву за испоруку и обухвата трошкове које Продавац им4 у вези
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Корекција цене
Након закључења Уговора, уколико од дана истека важности понуде до момента настанка ДПО
доFје до промене средњег курса ЕУР према подацима Народне Банке Србије, за више од 5%,
цена се може кориговати до истека уговореног рока испоруке, эависно од промена курса ЕУР.
Промена уговорене цене fie се извршити на следеfiи начин:

ЕУР Т
Ц = Цо * f: )ЕУР о
Где је:
Ц - нова цена
ЦО - уговорена цена
ЕУРТ -средњи курс ЕУР на дан ДПО (курсна листа НБС)
ЕУРО -средњи курс ЕУР на дан када је започето отварање понуда (курсна листа НБС)
Променом уговора не сматра се усклаfјивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору.и овој конкурсној документацији.
Корекција цене Fie се применити само када промена курса буде веflа од t 5% и вршиfiе се
искључиво на основу писаног захтева Продавца, односно писаног захтева Наручиоца - Купца.
У случају примене корекције цене Продавац fie издати рачун на основу јединичних цена, а
износ корекције цене fie исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАFbЕ

Члан 4.
Добављач се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора, испостави
исправан рачун директно Наручиоцу - Купцу, односно Огранку ЈП ЕПС, коме је испорука
уговорених добара извршена, у року од 3 (три) дана; од дана извршене испоруке добара и
потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.
Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца — Купца : Јавно предузеflе
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр. 13. Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиЋа број 1, 31250 Бајина Башта, са
обавезним прилозима и то: Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара и
отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са
читко написаним именом и презименом и потписом овлашfiеног лица Наручиоца - Купца, које
је примило предметна добра.
У испостављеном рачуну и отпремници, Добављач је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из Конкурсне документације и прихваflене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришfiења различитих шифрарника и софтверских решења није
могуfiе у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Добављач 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 Добављач fie издати рачун на основу јединичних цена, а за
вредност корекције цене на рачуну Tie исказати као корекцију рачуна књижно задужење /
одобрење, или Fie уз рачун за корекцију цене доставити књижно задужење/одобрење.
Рок плаFiања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеfiом
документацијом.
Плаfiање по испоруци извршиfiе се у динарима, на рачун Добављача
бр  који се води код   банке у целости, након
закључења Уговора, испуњења одложног услова и након испоруке предмета Уговора и
успешно извршеног квалитативног и квантитативног пријема предмета Уговора, у року до 45
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од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о квалитативном и
гитативном пријему добара. i
iчун корекције цене се не урачунава у вредност из члана 3. овог Уговора. '
іезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биflе
изоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
)аму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаћати уговорене обавезе.

до . вљач се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број
јавн - набавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца - Купца). ~ 1

I
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.
Доб - вљач се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року од 3 радна данаlод дана
приј-ма Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем е i~, ai1a, на
след-fiу адресу: (Понуњава Понуђач). ;
О6а±=еза Добављача је да потврди пријем е-maila, уколико му је позив ynyn1 н у тој
фор и. Испорука добара се врши сукцесивно, по Захтеву Наручиоца.
Доб а=љач мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити н i I адресе
Нару иоца - Купца која су наведене у Захтевима за испоруку. I 1
Доб i=љач је дужан да сва добра транспортује до дефинисаног места испоруке о сво i i трошку.
Пре ѕ=зак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уго ору, ,са
Доба=љача на Наручиоца - Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се
даry пријема добра у складиште ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ „Бајина Башта".
Евеј.j уално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада
на тС • ет Добављача. ~
У сл~
Купа

ају да Добављач не изврши испоруку добара у уговореном/им року/овима, Наручилац -.
има право на наплату уговорне казне.

ОВЛ ШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИцИ ЗА ПРАЋЕFbЕ УГОВОРА

Овла
су:
- за
фина
Доба:
од ст

Овла
да:
- да с

- изв
скла

ф

Члан 6.
fiени представници за праТiење реализације набавке добара из члана 1. овог говора

I
аручиоца - Купца: Жељко ИвановиТi - за извршење Уговора и Јелена Тош'иn — за
сијску реализацију Уговора.

љач именује  као лице за праТiење извршења , говора
ане Добављача (попуњава Понуђач).

Fieњa и дужности овлашfiених представника су npaFieњe реализације овог Уго ора. су

чине, потпишу и верификују Записнике о квалитативном пријему добара (без при едби)

шавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по пот'реби, у
са Решењима који fie бити прилог Уговору. ј

КВАЛ ТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Кван итативни пријем
Члан 7.
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Пријем предмета уговора констатоваЋе се потписивањем Записника о квантитативном пријему
- без примедби и/или Отпремнице и провером:
• да ли је испоручена Захтевана количина
• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
• да ли су добра без видљивог оштеЋења
• да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратеЋа документација наведена у

Конкурсној документацији.
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 пријему испоруке добара, без одлагања,
утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима
моryЋе, а најкасније у року од 8 (осам) дана.
Наручилац - Купац може одложити утврfјивање квалитета испорученог добра док му Добављач
не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужан 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 квалитет, без одлагања, а најкасније у
року од 3 (три) дана од дана када је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара
уговореном.
Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки
скривени недостатак, Наручилац - Купацје обавезан да Добављачу стави приговор на квалитет
без одлагања, чим утврди недостатак.
Добављач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и
става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца - Купца о исходу рекламације.
Наручилац - Купац, који је Добављачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због
утврFјених 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 добрима отклоњиве, или
- да му испоручи нове количине добра без недостатака 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 има право и на накнаду штете. Поред тога, и неэависно
од тога, Добављач одговара Наручиоцу - Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на
испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о
одговорности за штету.
Добављач је одговоран за све недостатке и оштеfiења на добрима, која су настала и после
преуэимања истих од стране Наручиоца - Купца, чији је узрок постојао пре преузимања
(скривене мане).
У случају неслагања Добављача са иэвршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања
или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиfiе независна
лабораторија, одобрена од стране Добављача и Наручиоца - Купца. Одлука независне
лабораторије биflе коначна.
Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобаТја Добављача од
његових обавеза и одговорности из овог Уговора.
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Јкове контроле сноси Добављач.
и,ко пријем предметних добара не буде успешно извршен, Добављач је у обае~ези да у
аfiем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди Стручни радни тим,
се ти недостаци не отклоне, сматраfiе се да испорука није извршена у року. ;

н извршеног пријемног испитивања/квалитатиног пријема (по отклањању евентуалних
едби), Стручни радни тим Наручиоца - Купца и представник Добављача састављају и
сују Записник о пријемном испитивању/квалитативном пријему. ~

і СТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕF6А

Члан 9. 1

вљач је дужан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (десет);дана од
обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних стра , а пре
ка испоруке добара, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облиг~ционим
има („Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 — одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ" бр. 31/93
лист СЦГ° бр. 1/2003 — Уставна повеља), као СФО за добро извршење nocri;a преда

иоцу - купцу: ,
,

анко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права ротеста
маплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овгјшfiеног
ца,

2) М нично писмо — овлашflење којим Добављач овлашfiује Наручиоца - Купца да може
н платити меницу на износ од 1 О% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком ~ажења

в~инимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евен ални продужетак рока
жења 

ту
 уговора има за последицу и продужење рока важења менице и еничног

о nawFieњa,

3) 'отокопију важеfiег Картона депомованих потписа овлашfiених лица за Р асп
новчаним средствима Добављача код пословне банке, оверену од стране банке.

4) фотокопију ОП обрасца,

5) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија !tiахтева
за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице
ufu извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС)

Менvјца може бити наплаFiена у у ча сл ју да Добављач не буде извршавао своје у~оворне
обавезе у роковима и на начин предвиТјен уговором.

Напомена!!!

лагање

СФО за добро извршење посла обавезно се доставља у року од 10 дана од закr~учења~
Уговора, у супротном Наручилац - Купац може покренути поступак раскида Уговора и
активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.

Члан 10. i
Добављач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења овог Уговора
Наручиоцу - Купцу достави средство финамсијског обезбеђења за добро извршењ посла
наведеног у члану 9. ~
Достављање средства финансијског обезбеFјења из члана 9. представља одложни услов, тако
да пр~авно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

;

,
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Уколико се средство финансијског обезбеfјења не достави у остављеном року, сматраfiе се да
је Добављач одбио да закључи Уговор, а Наручилац - Купац задржава право да наплати
средство финансијског обезбеFјења за озбиљност понуде.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ 3AKAWFbEFbA У ИСПОРУЦИ

Члан 11.
Уколико Добављач не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и
уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог
Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису
испоручена.
Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5.
овог Уговора и износи минимално 0,5°/о укупно уговорене вредности, а највише до 10°/о укупно
уговорене вредности добара, без пореза на додату вредност
ПлаFiање уговорне казне, из става 1. овог члана, доспева у року до 45 (четрдесетпет) дана од
дана пријема од стране Добављача, факryре Наручиоца - Купца испостављене по овом
основу.
У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, .Наручилац - Купац има право
да једнострано раскине овај Уговор и од Добављача захтева накнаду штете и изryбљене
добити.

ВИША СИЛА
Члан 12.

Дејство више силе се сматра за случај који ocno6aFja од одговорности за извршавање свих или
неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење
уговорених обавеза, за ону 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 онемоryFiено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемоryfiено услед дејства више силе
је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа
наступања случаја више силе, писаним путем обавести друry Уговорну страну о настанку више
силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више
силе.
За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак,
или ryбитак једне uiunu 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.
Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране
fie се договорити о даљем посryпању у извршавању одредаба овог Уговора — одлагању
испуњења и о томе Fie закључити анекс овог Уговора, или Tie се договорити 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 13.

Ако Добављач не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и у 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, у року
од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Наручилац - Купац може у року од наредних 5
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~
(пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због
неиспуњења.
У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране Fie измир;ити своје
обавезе настале до дана раскида. ;
Уколвіко је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право
на н кнаду штете и изryбљене добити по општим правилима облигационог права.

Члан 14.
Нев жење било које одредбе овог Уговора неflе имати утицаја на важност осталих одредби
Угов ра, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора. ~

Члан 15.
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љач је дужан да чува поверљивост свих података и информација садр;
ентацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи ис
' са реализацијом овог Уговора.

~
I

аних у
bучиво

рмације, подаци и документација које је Наручилац - Купац доставио Доба~вљачу у
авању предмета овог Уговора, Добављач не може стављати на располагање'I треflим
а, без претходне писане сагласности Наручиоца - Купца, осим у слуЧајевима
иFјеним одговарајуfiим прописима. ~

Члан 16.
ко у току трајања обавеза из овог Уговора доТје до статусних промена код Уг
а, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника.
закључења и ступања на правну снаry овог Уговора, Наручилац - Купац може да ~

ављач је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних npoN
иоца - Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

~ворник
;,
1.озволи,

на код

Члан 17.
љач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана станка
не у било којем од података у вези са испуњеношfiу услова из поступка јавне на~авке, о
ој промени писмено обавести Наручиоца - Купца и да је документује на прописан начин.
іне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим променама које
ицати на реализацију овог Уговора. I

ВАЖ ОСТ УГОВОРА

Овај
стра

Овај говор ступа на снаry када Добављач у складу са роковима из члана 9. овог
доста • и средставо финансијског обезбеfјења за добро извршење посла.

Важн
Члан 19.

ст Уговора траје до 30.06.2020. године.

Члан 18.
говор сматра се закљученим када га потпишу овлашfiени представници Уговорних

1
1
Уговора

Уколи о Уговор није раскинут или престао да важи на други начин у складу са одр~дбама°
овог говора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредн'ости из
овог У овора, а што не утиче на:одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног ј ,ока.
Обавесе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, 6иFie
реали~ оване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у, новом
прогр-му пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаfiати уговорене обавезе.
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ИЗМЕНЕ TOKONI TPAJAFbA УГОВОРА
Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној
форми - закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Наручилац - Купац може, након закључења Уговора, повеflати обим предмета Уговора, с тим
да се вредност Уговора може повеflати максимално до 5% од укупне вредности Уговора из
члана 3.
Наручилац - Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из
објективних разлога као што су: виша сила, измена важеflих законских прописа, 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 Конкурсн.ој документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиТјени посебним
прописима.
Промена, односно усклаfјивање цене у складу са одредбама овог Уговора не представља
промену самог Уговора.
У случају измене овог Уговора Наручилац - Купац fie донети Одлуку о измени Уговора која
садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуFiе
одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива
Републике Србије - применљивих с обзиром на предмет овог Уговора

Члан 22.
Уговорне стране су сагласне да fie сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати
да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fie решити
споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из
овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.
У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се
води на српском језику.

Члан 23.
Овај Уговор.ступа на снаry кад се испуне следеfiи услови:
- када Уговор потпишу овлашfiена лица Уговорних страна
- када Добављач достави средства финансијског обезбеfјења за добро извршење посла.
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваТiе се одредбе Закона о облигационим
односима и други важеfiи прописи који регулишу ову материју.

Члан 24.
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
➢ Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0288/2019
➢ Споразум о заједничком наступању - у случају подношења заједничке понуде
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➢ ~lонуда Добављача, број   од  . године, која је код Наручиоца -
Купца заведена под бројем дана . године. (не попуњава пoivyђav)

➢ Образац Структура понуТјеме цене
➢ Решења о одговорним лицима
➢ ~'говор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;

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

Члан 25. i
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) прим
Наручиоца - Купца и 2 (два) за Добављача. 1

1
НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ: ДОБАВlbАЧ:

..П "Електропривреда Србије" Београд,
Улица Балканска 13,

11000 Београд
Огранак

1'дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана ЈерковиТiа број 1

31250 Бајина Башта

ерка за

(Назив)

(Име и презиме)

Зојица Јовановиfl, дипл.економиста (Функција)
инансијски директор Огранка

i

1
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Jfl „EneicrponpHapexia Cp6Hje" Beorpaii - OrpaHaK „A:41mm — flmmcKe XE" Eajiffla 5aurra
KoHKypcHa trioKymeErrawija JH/2100/0288/2019

YrOBOP
o gyBauby nocnosHe rapie 11 noBeprbiamix imcpopmaulmja

3a JABHY HABABKY 6poj JH/2100/0288/2019
„Ha6aaKa migeHL4H 3a ACAD, Vmware, Veeam 14 Apyro"

3aKrbyHeH mmeby

1. Jam° npegy3ehe „Enerrponpmapega Cp6mje" Beorpag, Ynmqa BanKaHcKa 6p. 13, MaTmyHm
6poj 20053658, 11145 103920327, TeKyhm patiyH 160-797-13 BaHLAa INTeca at Beorpag,
OrpaHaK "AmmoKo — IlmacKe XE" Bajima Baum,
XE "BajmHa EsawTa", Tpr gywaHa JepKoamha 6poj 1, 31250 BajmHa Eaurra
Koje 3acTyna 3opmia JoBaHomb, minn.eLig. OsmaHcmjcKm gmperrop OrpaHKa "TipmcKo —
flmmcKe xmgpoenerrpaHe", no ilyHomohjy 6poj 12.01.47976/1-15 og 24.09.2015. rogmHe
gonyHe IlyHomohja 6poj 12.01.47951/2-15 og 07.10.2015. rogmHe,

ME 20053658

nV15 103920327

TeKyini pay H 6poj 160-797-13, BaHKa MHTECA a. . BeorpaR

(y Aarbem TeKeTy: Hapromag - KynaL.)

14

2.  143  

Ynnia   6poj 

Kora 3acTyna 
ME,  
nms 
TeKyrim paHyH 6poj:  

garbem TeKc-ry: Ao6aer3aL0
t-InaHoam rpyne/nogmobaHm: (oeaj cmae ce yHocu y Moden cam aKo nocmoje)

1.  143  

Ynmqa   6poj 

Kora 3acryna 

MB  
nvis 
TeKyrm pay H 6poj:  

2  143  

Yrnit4a   6poj 

Kora 3 acTyna 
MB  
nmE, 
TeKyfim pay H 6poj:  

Y Aarem TeKcTy 3a noTpe6e OBOI Yrosopa - 3ajegIHNLIKN Ha31IB CTpaHe.
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Стра
лице
разм=
пове
стран

Члан 1.
е су се договориле да у вези са јавном набавком добара ЈН/2100/0288/2019 „Набавка
ци за ACAD, Vmware, Veeam и друго" (у даљем тексту: Добра), oмoryfie приступ и
ну података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите~ њихову
љивост на начин и под условима утврfјеним овим Уговором, законом и интерним! актима,

Овај говор представља прилог основном Уговору број од . године.

Стра
имај
Посл
позна
оства
мера
станд
ште
Држа
Носа
поље
тајна
Озна
садр
докУМ
Дава Iл
предс
Прим-
прије
ПодаТ
у ком=
чијем
инфо•
путеп~
инфоа
Физи
основ
његов

.

Члан 2.

е су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорно I;Iодноса
следеfiе значење:
вна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што ниј;g опште
а нити је доступна треfiим лицима која би њеним коришFiењем или саопштавање могла

•ити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштиfiена одгова~ајуfiим
а у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајуfiим

= рдима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање треfiем лицу могло' нанети
држаоцу пословне тајне; ;
ац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришfiење пословн тајне;
и информација — су материјални и електронски медији, глаo-говор, сигнали, 1 1 I изичко

информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси П~словна

степена тајности — реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података
них на носачу информација, а који се стављају на сам носач и(или) на његову ripaтefly
нтацију;
'ц — Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу ycryna подат е који
ављају пословну тајну; ~
лац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну т јну, те
ом истих постаје Држалац пословне тајне; I ;
: к о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира н облик
је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј ~~л.), по
anory, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум астанка'

мације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непо~редно,'
слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је

мација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;
о лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреТјен или одр див на
личног имена, јединственог матичног броја граfјана, адресног кода или другог о~ележја

~г физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентлтета. .
Члан 3.

Посло
истра
произ=
писме '
околн
околн
Свака
сушти
доспе
Свака
а у ве
подат.

i

:на тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, ино ације,•
ивања, технике, процесе, програме, графиконе, изворне документе, сос~твере, ; '
одне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све инфор~пације'
о означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације које, под билb којим'
стима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, усiіове и;
сти свих преговора и сваког уговора измеFју Купца и Продавца.
страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од
ске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација
а до треfiе стране.
трана Fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о ли'ности,

~ и са Пословним активностима поступати у складу са важеfiим Законом о заштити
ка о личности у Републици Србији.
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Осим ако изричито није другачије уреТјено,
• ниједна страна неflе кориетити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,
• ниједна страна неfiе одавати ове информације тpefioj страни, осим запосленима и

саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој
употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено
извршавана од стране запослених и саветника); и

• свака страна fie се трудити, у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве
информације друге стране као што чува и своју пословну тајну и/или поверљиве
информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.
Прималац преузима на себе обавеэу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и
сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања
поверљивости примљене пословне тајне
Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког
носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање
пословне тајне Даваоца треfiим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности
Даваоца.
Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:
а) када се од Примаоца эахтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца
надлежним органима власти, у складу са важеfiим налогом или эахтевом сваког суда, управне
агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје,
Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омоryflила Даваоцу да се успротиви
таквом налоry или захтеву;
б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашflеним
лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане
одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим
повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање
наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог
Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским
саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.
Поред 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 треflе 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.
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Члан 5. 1 '

е се обавезујУ да fie пословнУ тајнУ, када се она размењује преко незаштиfiених веза
интернет и слично), размењивати само Уз применУ Узајамно прихватљивих метода

~ вања, комбинованих са одговарајУТiим поступцима који заједно обезбеfјУјУ очување
. ивости података.

Члан б. !
од Страна је обавезна да одреди: 1
ме и презиме лица задужених за разменУ пословне тајне (У даљем текстУ: 3~дужено
ице), !
оштанскУ адресУ за размену докумената У папирном обликУ, кад се подаци размењујУ У
апирном обликУ i:• -маил адресУ за разменУ електронских докумената, кад се подаци дос ављајУ
оришFiењем интернет-а

• да о томе обавести друry СтранУ, писаним документом који је потписан од стране
влашfiеног заступника Стране која шаље информацијУ. I ;
на података који п е ставља1У пословну тајну не може почети п е исп њења об I веза из
~ дног става.

~

~
авештења, захтеви и друга преписка У токУ трајања овог Уговора, као и пре иска У
судског спора измеfјУ Страна, врши се У писаној форми, и то: препорученом по ~ том са

ницом или директном доставом на адресУ стране или путем електронске по те на
ге који сУ Утврђени У складУ са ставом 1. овог члана.

Члан 7.
Уколv~ о је примопредаја обављена коришFiењем електронске поште, Прималац је обавi~зан да
одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље порукУ са потв~Iдом да
је по I ка примљена.
Уколv' о Задужено лице Даваоца не прими потврдУ о пријемУ поруке са приложеном пословном
тајнои У рокУ од два радна дана, рачунајуflи У овај рок и дан када је порука послата, обавезна
је да абустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења У'
доста:љањУ информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена. '
Слањ= података се може наставити кад и Уколико се покаже да тајност података није нар шена,
као и; а нисУ нарушене одредбе овог Уговора.

Доста'
Уз сл
тајнУ 
копир.
Прилv
напом

Члан 8.
љање пословне тајне ПримаоцУ, У штампаној форми или електронским путем, в ши се
і eTiY напоменУ: „Информације које се налазе У овом документУ представљајУ по i ловнУ,

• . Документ или његови делови се е моry,.
ти, репродуковати или Уступити без претходне сагласности „ 

~ом достављања пословне тајне У складу са претходним ставом, на празне линије
не из претходног става, Уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Матер јални и електронски медији У којима, или на којима, се налази пословна тајна морајУ
да са• •же следеfiе ознаке степена тајности:

За Наручиоца - КУпца:
Пословна тајна

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"
• Улица Балканска 13, Београд

ОГРАНАК „Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг ДУшана Јерковиfiа број 1,

или:

fгекста
i
1,
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Поверљиво
Јавно предузеflе „Електропривреда Србије"

Улица Балканска 13, Београд —
ОГРАНАК „Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

Трг Душана ЈерковиFiа број 1,

За Добављача:
Пословна тајна

или:
Поверљиво

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације fie 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 електронским путем).

Члан 9.
Обавеэе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је
раэмениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца који представљају пословну тајну у
смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током
реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.
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 обавези
да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништи све
копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујуflи, али не ограничавајуfiи се
на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати
у складу са одредбама овог Уговора.

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

Члан 12.
_Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби
овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца 'од стране треfiег
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 последице које су
дефинисане законом.

Члан 13.
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Стран
одред
стварн

he настојати, да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед к~шења
и овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се'
надлежност суда.

Члан 14.

Евен алне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у
писан •' форми и потписане на прописани начин од стране овлашflених представника сваке од
Стран

Члан 15.

На све што није реryлисано одредбама овог Уговора, примениfiе се одредбе позитивноправних
пропи «а Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај У овор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашfiени заступни,ци обе '
Стран-, а ако га овлашflени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се ематра
закљу еним на дан другог потписа по временском редоследу. I
Обаве е према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација , оје су
претхо• но дефинисане важе трајно. ~

Члан 17.
Овај У
3 (три)I

Уговор
у свем,

ЈП

11Д

овор је потписан у 6(шест) истоветних примерака од којих 3 (три) примерка за Купца и i
примерка за Продавца.

е стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне оі редбе ~
представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ:

"Електропривреда Србије" Београд,
Улица Балканска 13,

11000 Београд
Огранак

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

31250 Бајина Башта М.П.

ДОБАВlbA4:

(Назив)

(Име и презиме)

Зор f ца Јовановиfi, дипл.економиста (Функција)
инансијски директор Огранка

1
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