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На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 68/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 6.05.4—Е.02.01-615017/2-2019 од 05.11.2019.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 6.05.4—Е.02.01—
615017/3-2019 од 05.11.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у отвореном поступку
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ШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса
аручиоца

Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 6р.13, 11000 Београд

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта р
Трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта

;
1

,
Инт

~
рнет страница
аручиоца wwW,eps.rs

~
!

В ста поступка Отворени поступак

П едмет јавне
набавке

На6авка УСЛУГА:
°°услуге Интернета за пословне кориснике"

~

Опис сваке партије Јавна набавка није обликована по партијама
I
,
~

Uиљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Контакт особе за ЈН

За техничка питања:
Жељко Јовановиfi

е-mai1: zellko.ivanovic(a~eps.rs

'
I

За општа питања:
Милутин Симиfi

е-mai1: milutin.simic@eps.rs
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

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

Предмет јавне набавке ЈН/2100/0385/2019 је "Услуге Интернета за пословне
кориснике"

➢ Опис предмета јавне набавке: "Услуге Интернета за пословне кориснике"

➢ Назив из општег речника набавке: Услуге интернета

➢ Ознака из општег речника набавке: 72400000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
(поглавље 3. Конкурсне документације).
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3. ТЕ НИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 Вр та и обим услуга
Предп~-т јавне набавке број ЈН/2100/0385/2019 је "Услуге Интернета за пословне
корис ике"
На ос ову потреба Наручиоца неопходно је обезбедити посебан Интернет приступ'у
Управ~ој згради ЈП ЕПС Огранак ДЛХЕ Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,
Бајина Башта.

Услуг: интернета за пословне кориснике

Р бр. ОПИС Јединица мере Количина

1.
Интернет приступ брзине 10/10
Mb/s на локацији ХЕ „Бајина
Башта" Перуfiац 66

месец 36

Под у

Да изабрани Понуfјач обезбеди активну мрежну опрему (медија конвертор или
одговарајуfiа опрема), Ethernet интерфејс, преносни пут кроз VLAN 1D, 1Р
адресни опсег (статичке јавне 1Р адресе) са могуfiношflу адресирања
максимално фва хоста за конективност између опреме корисника (Наручиоца)
оператера (Понуfјача).
Повезивање на интернет окосницу се врши крутом везом преко подземних
оптички влакана о трошку изабраног Понуfјача.
МогуТiност рутирања више статичких јавних 1Р адреса од мреже оператера
(Понуfјача) ка активној мрежној опреми корисника (Наручиоца).
Обезбеfјење секундарног DNS од стране оператера (ПонуFјача).

Оста е обавезе Понуfјача:

1. Да цена услуге буде исказана на месечном нивоу и да представља
јединствену цену у коју су урачунати сви трошкови.
Да понуfјач прихвата да је тачка раздвајања периметра одговорности
Понуfјача и Наручиоца утичница на ypeFjajy преко које се спаја комуникациони
ypefjaj Наручиоца.
ПонуТјач прихвата обавезу да fie постојеflи сервиси преноса података
несметано функционисати у оквиру тражених брзина на свим л'окацијама,
односно да fie на располагању бити цео адресни опсег.
Захтевани пропусни опсег мора бити доступан са највише 5% толеранције за
одступање од декларисане расположивости осим у случају прекида на
правцу. ;

лугом интернета за пословне кориснике се подразумева: ~
Симетричан приступ интернету тј. мрежи оператера (изабраног Понуfјача)
брзине 10/10 Mb коришfiењем оптичких влакана као медијума за пренос сигнала.

Приступ интернету кроз логичку виртуелну мрежу (VLAN) намењену само за ~
cao6pafiaj ка интернету.

~
~

и;
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5. Понуfјач је потребно да има у виду моryfiност да Наручилац захтева
проширење капацитета постојеfiих као и изнајмљивање нових
комуникационих ресурса Понуfјача.

6. Понуfјач је у обавези да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим
захтевом изврши пресељење линкова или обезбеди одговарајуFiе решење
без додатних трошкова у оквиру истог места

7. ПонуТјач мора да пружи сву стручну помоfi и техничку подршку приликом
инсталирања, конфиryрисања и пуштања у рад целокупног система.

8. Потребно је да Понуfјач испуни cneдeFie захтеве у погледу подршке Нару:
• да ПонуТјач поседује службу за пријем проблема корисника (Сервис Деск)

која је на располагању 24 часа 7 дана у недељи (24Х7).
• Преко Сервис Деск-а понуfјача Наручилац врши пријаву кварова, сметњи

и проблема у раду услуге Интернета: Пријава се врши путем:
о Телефона
о Е-маил порука
о Корисничког WEB интерфејса Сервис Деск-а.

• Сервис Деск ПоунуТјача мора да пружи моryfiност увида у статус
извршавања свих отворених захтева.везаних за техничку подршку и
сервисирање, као и да има моryfiност прегледа архиве затворених
захтева.

• Време решавња проблема у раду (сметњи и прекида) је 24 часа за пријаве
проблема које су означене као хитно и 48 часова за остале пријаве.

• Под временом решавања проблема се подразумева време које протекне
од времена отварања захтева за сервисном интервецијом до тренутка
када овлашFiено лице ПонуFјача затвори захтев. Захтев за сервисном
интервенцијом може бити затворен када овлашfiено лице Пон.уfјача
установи да је услуга поново расположива а овлашfiено лице Наручиоца
потврди функционалност сервиса.

• Под термином сметња подразумева се да услуга није расположива или да
је умањен ниво квалитета услуге у односу на квалитет услуге који је
уговорен са Наручиоцем.

• Време одзива је време које протекне од тренутка отварања захтева за
сервисном интервенцијом до тренутка када овлашfiено лице ПонуТјача
оствари, или покуша да оствари, контакт са овлашfiеним лицем Наручиоца
у циљу размене информација о насталој сметњи. Наручилац је дужан да
обезбеди лице које fie бити доступно за комуникацију техничком особљу
Понуђача и пружи сву неопходну noмoFi у домену пружања информација и
рада на делу мреже који је у области одговорности корисника Наручиоца.

• Време за отклањање сметње је време које протекне од тренутка отварања
захтева за сервисном интервенцијом до тренутка када овлашfiено лице
Понуђача затвори захтев. Захтев за сервисном интервенцијом се затвара
када овлашflено лице Понуђача установи да је услуга поново
расположива, а овлашfiено лице Наручиоца потврди функционалност
сервиса.

• Прекиди у раду услуга који су настану услед редовних радова на
одржавању мреже Понуfјача, морају бити најављени се најмање 7 (седам)
календарских дана унапред од стране овлашfiених лица Понуfјача а
ургентни радови у мрежи ПонуРјача, морају бити најављени најмање 24
(двадесет четири) часа унапред од стране овлашfiених лица ПонуFјача.
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• Обавештења о најављеним радовима се морају доставити Наручиоцу
путем е-маил-а на адресу која fie бити наведена у Уговору.

3.2 Р к пружања услуга ;
Изабр-ни Понуђач, са којим буде закључен Уговор, ћe пружање предметних услуга
започ ~ и одмах након ступања Уговора на снагу и увоТјења изабраног Понуfјача у посао
од стр= не Наручиоца (максимално 20 календарских дана од дана ступања Уговора ; а
снаry),.
Наруч
20 ка
обаве
Наруч оца. Изабрани Понуi7ач је у обавези да потврди пријем е-maila, , уколико му
3ахте~уручен у тој форми.
Изабр
месе~

3.3.
Место
Башт-

~
лац Fie Захтев за извршење услуге доставити изабраном ПонуТјачу максимално
ендарских дана од дана ступања Уговора на снаry, а изабрани ПонуFјач је ~ у
и да пружање услуге започне одмах након упуТiеног Захтева од стране

је

ни ПонуТјач је обавезан да ycnyry врши у трајању од 36 (словима: тридесетшест)
, односно три године од дана почетка пружања предметних услуга., 1

есто пружања услуга
i

пружања услуга су објекти ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ „Бајина Башта, ХЕ „Бајина
, Перуfiац.. ;

3.4. Г- рантни рок
Гаран
угово•

За с-
квали
гаран
ПонуF~
недос
Изабр
евент
најкас

ни рок на пружене предметне услуге је најмање б месеци након истека важности
а.

е уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту
ативног и квантитативног пријема услуга, веТi су се испољиле током употребе у
ном року, Наручилац fie рекламацију о недостацима доставити изабраи~ом
= чу одмах, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана по утврfјивању
атка. '
ни ПонуFјач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све
алне недостатке на пруженим услугама по важеfiим законским прописима FC,
ије у року од 7 (словима: седам) дана од дана пријема рекламације..

У сл чају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца,
Изаб.ани ПонуFјач Fie пружити рекламиране услуге о свом трошку, најкасније ;15
(словіЈіма: петнаест) дана од дана достављања рекламације од стране Наручиоца.
Гаран ни рок на рекламираним услугама се продужава за време за које систем за
реги « рацију радног времена, због недостатака, у гарантном року није коришflен на
начин за који је инсталиран и време проведено на отклањању недостатака. На
рекла ираним услугама тече нови гарантни рок и износи 12 месеци од дат ма
завр 'етка рекламираних услуга.
Сви
недо
Пону

рошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су iза отклањ ње
атака на рекламираним услугама, у гарантном року, иду на терет изабраног

ача.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 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 И3 ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1.

Услов: Да је. понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајуfiи регистар;
! оказ:
- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајуfiег регистра
Напомена:

■ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за
сваког члана групе понуђача

■ У случају да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем, овај доказ
доставити и за сваког подизвођача

2

Услов: Да понуFјач и његов законски заступник није осуfјиван 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 роТјења 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 потврftује да понуfјач (правно лице) није осуFјиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет
страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештењеhttр://www. bq.vi. sud. rs/1t/articles/o-visem-sud и/obavesten►e-ke-za-
pravna-1ica.html
3) 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 потврђује
да понуfјач (правно лице) није осуfјиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
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казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаfiег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да понуТјач (правно лице) није осуђиван ;за кривична
дела 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 рођења или према
месту пребивалишта. ј

~
Напомена:

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

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

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

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

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

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

■ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди -
наведе да се докази за одреРјене изворне локалне јавне приходе ;
прибављају и од других локалних органа/организација/усrnанова
понуђачје дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода
приложи и потврде mux ocmanux локалних
органа/организација/установа ~

■ Уколикоје понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена ;
два доказа, потребноје доставити уверење Агенције за
приеатизацију да се налази у поступку приватизације

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

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвоfјача (акоје више подизвоfјача доставити за
сваког од њих)

Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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4.

Услов: да је понуfјач поштовао обавезе које произилазе из важеТiих 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
Доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 3ЈН (Образац
број 4)
Напомена:

■ Изјава мора да буде потписана од странв овалшћеног лица за
заступање понуfјача и оверена печатом.

■ Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуfјача и
оверена пвчатом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се
доставља за понуfјача и сваког подизвођача. Изјава мора бити
попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за
ааступање понуђача/подизвођача и оверена пвчатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1.

Технички капацитет

Услов•

• Да Понуfјач поседује службу за пријем проблема корисника (Сервис Деск)
која је на располагању 24 часа 7 дана у недељи (24Х7), како би
Наручилац вршио пријаву кварова, сметњи и проблема у раду услуге
Интернета путем:

о Телефона
о Е-маил порука
о Корисничког WEB интерфејса Сервис Деск-а.
• Сервис Деск Поунуђача мора да пружи моryfiност увида у статус

иэвршавања авих отворених захтева везаних за техничку подршку и
сервисирање, као и да има моryfiност прегледа архиве затворених
захтева.

Доказ• 
Попуњена, потписана и оверена изјава Понуђача о довољном техничком
капацитету (Образац број 7)

•Понуда понуfјача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака
1 до 5 овог обрасца, биЋе одбијена као неприхватљива.
1. Сваки Подизвоi7ач 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 Понуђач 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
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fјачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са
одељком Конкурсне документације.

зи о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неоверени;м
јама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора, захтевати од
Тјача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као

овољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
за. i
Понуfјач у остављеном, примереном року, који не може бити краТiи од 5 (пт)

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац
егову понуду одбити као неприхватљиву.

1
уписано у Регистар понуТјача није дужно да приликом подношења понуЕІе

зује испуњеност обавезних услова за учешfiе у поступку јавне набавке из члана
тав 1. Тачка 1), 2) и 4) 3ЈН.
снову члана 79. Став 5. Закона, Понуђач није дужан са доставља следеfiе доказе
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:
звод из регистра надлежног органа:
• извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

окази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона: ~
i

• регистар понуТјача: www.apr.gov.rs
б. На•училац неfiе одбити као неприхватљиву, понуду уколико не садржи доказ одреfјен

Конкурсном документацијом, ако је Понуfјач, навео у понуди интернет страницу на
су тражени подаци јавно доступни. У то'м случају Понуђач може, да у Изјави

ељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је
ан у Регистар понуfјача. Уз наведену Изјаву, Понуfјач може да достави ; и
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окопију Решења о упису ПонуFјача у Регистар понуt7ача.
ико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуi7ач доставља
ју електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
ује електронски документ. i
Понуfјач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли ,су
менти којима Понуfјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране

лежних органа те државе.
Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата ho
писима државе у којој Понуfјач има седиште и уколико уз понуду' приложи
варајуFiи доказ за то, Наручилац Fie дозволити Понуfјачу да накнадно достави
ена документа у примереном року. ј
се у држави у којој ПонуТјач има седиште не издају докази из члана 77. став 1.
на, Понуfјач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
ичном и материјалном одговорношflу оверену пред судским или управ им
ном, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

нуТјач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
анка промене у било, којем од података које доказује, о тој промени писмено

вести Наручиоца 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 понуТјена
цена".
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде домаFiег и страног ПонуТјача који пружају услуге, Наручилац мора изабрати
понуду домаfiег ПонуFјача под условом да његова понуfјена цена није вeFia од 5% у
односу на најнижу понуТјену цену страногПпонуТјача.
У понуТјену цену страног Понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

. Домаfiи Понуfјач је правно лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на
добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje
порез на доходак грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуi7ача се сматра домаflим ПонуFјачем ако је
сваки члан групе понуfјача правно лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез
на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се
ypefjyje порез на доходак граfјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Ако је поднета понуда са подизвоfјачем, Понуfјач се сматра домаfiим Понуfјачем, ако је
Понуђач и његов подизвоТјач правно лице резидент у смислу закона којим се уреТјује
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се
уређује порез на доходак граfјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Резервни критеријум
Уколико две или више понуда имају исry најнижу понуFјену цену, најповољнија понуда
биflе изабрана путем жреба.

Наручилац fie писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
fie се одржати извлачење путем жреба. Жребом fie бити обухваfiене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуfјену цену. Извлачење путем жреба Наручилац Tie
извршити јавно, у присуству понуfјача и то тако што fie на одвојеним папирима који су

• исте величине и боје исписати називе понуfјача, те fie све те папире ставити у провидну
кутију, одакле Fie један члан Комисије извуflи само један папир. ПонуFјачу чији назив
буде на извученом папиру биfiе додељен уговор о јавној набавци.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац fie доставити записник
извлачења путем жреба.
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6. УП ТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ i
i

Конкур на документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду iи
потреб е податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под
којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке. ;

Понуfјl. ч мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем
тексту Закон) и Конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу
позива у складу са Конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као
непри "ватљива.

6
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Језик на којем понуда мора бити састављена i
лац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиfiе поступак
абавке на српском језику.
са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

и који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је
илог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски
оверен од стране овлашТiеног преводиоца, у супротном fie понуда бити одбије ia
рихватљива. i

1i
Начин састављања и подношења понуде ~;
ч је обавезан да сачини понуду тако што Понуi7ач уписује тражене податке у
е који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом
ог заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица
еног од стране законског заступника уз доставу овлашТiења у понуди. Доставrbа
но са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

учује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезанј1 у
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози,
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

учује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на
свакој' страни на којој има текста, исписивањем "1 од н;„2 од н" и тако све до „н од н`; с
тим дi „н" представља укупан број страна понуде.
Понуi7=ч подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
прове а ити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеhе „Електропривреда
Србиј=", огранак Дринско Лимске Хидроелектране, адреса Трг Душана Јерковића бр.'1,
З1250~ Бајина Башта писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку "Услуга
Интер ета за пословне кориснике" - Јавна набавка број ЈН/2100/0385/2019 - НЕ
ОТВА'АТИ".
На по еђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуFјача, телефо и
факс онуђача, као и име и презиме овлашТiеног лица за контакт. ;
У слу ају да понуду подноси група понуТјача, на полеђини коверте је пожељно
назна1 ити да се ради о групи понуfјача и навести називе и адресу свих чланова групе
понуђ.ча.
Уколи`о понуТјачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи а
обрас' е дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуfјачи из
групе онуТјача или ; група понуђача може да одреди једног понуfјача из групе који е
потпи•ивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образ_ца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одгов• рношТiу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуfјача из
групе онуђача. I
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У случају да се понуfјачи определе да један понуfјач 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 меfјусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
Уколико је неопходно да понуfјач 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 понуi7ача.

б.3Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чини Изјава о испуњености обавезних услова
из чл. 75. и сви остали докази из члана 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 предвиТјен следеТiим ставом
ове тачке:

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

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

Образац 3.
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве у складу са чланом 75. став

2. Закона — Образац 4.
• Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуде" —

Образац 5, ако Понуfјач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона.
• Потврде о партнерском односу Понуfјача са произвоFјачем опреме Avaya издате

од произвоТјача опреме Avaya (пословни капацитет)
• Средства финансијског обезбеђења — попуњен, потписан и печатом оверен

Образац 6;
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава понуfјача — Технички" —

Образац 7,
• Обрасци, изјаве и докази одреFјене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да

понуFјач подноси понуду са подизвоfјачем или заједничку понуду подноси група
понуfјача

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

и Одељком 4. Конкурсне документације
• Споразум о заједничком наступању (у случају подношења заједничке понуде) —

Прилог 1
• Овлашfiење 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 fie 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 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 Понуfјача.
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на ос ову Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне
докум нтације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услов ("Службени гласник РС" број 41/2019) приликом сачињавања понуде
употр ба печата није обавезна за ПонуТјаче који немају обавезу коришnења печата
у своі пословању, у складу са Законом о изменама и допунама Закона ' о
привредим друштвима ("Службени гласник РС" број 44/2018), који се примењује
почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе
појед них закона и других прописа у делу у ком се установљава обавеза употребе
печат у пословању друштава и предузетника.

6 Подношење и отварање понуда
Благо-ременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за
подно ење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који
су пос ате. ;
Ако ј= понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреFјеног у позиву,
сматр .Fie се неблаговременом, а наручилац Fie по окончању поступка отварања понуда,
овакв, понуду вратити неотворену Понуfјачу, са назнаком да је поднета
небла овремено. !
Комис
наве,L
„Еле i
Трг Д
број 3
Предс
почет
овла
мемо•
понуђ
овла
Комис
склад
Запис
предс
наруч
ПОШт0
који н

ја за јавне набавке Tie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
ном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузе~fiа

ропривреда Србије° Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Баш~га,
Шана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, Канцеларија Милутина СимиЋа,
~ 2. i

авници понуfјача који учествују у поступку јавног отварања понуда; морају да пре
а поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано
ење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на

андуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступнt1ка
ча или другог застцпника уписаног у регистар надлежног органа или лица
еног од стране законског заступника уз доставу овлаШfiења у понуди.
ја за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у
са Законом.
ик о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашfiени
авници понуfјача, који преузимају примерак записника.
лац fie у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања пону~да

или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима
су учествовали у поступку отварања понуда.

6. начин подношења понуде

Понуfјi=ч може поднети само једну понуду.
Понуд може поднети ПонуFјач самостално,
подиз' оfјачем.
Понуђ1.
заједн
наве~
Понуfј
одноd

група понуfјача, као и Понуfјач са

ч који је са'мостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
чкој понуди , или као подизвоFјач. У случају да Понуfјач поступи супротно
ном упутству свака понуда понуi7ача у којој се појављује биfiе одбијена.
ч може бити члан само једне групе понуFјача која подноси заједничку понуду,
о учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је ПонуFјач, у оквиру
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групе понуfјача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац Fie све такве
понуде одбити.
ПонуТјач који је члан групе понуi7ача не може истовремено да учествује као подизвођач.
У случају да Понуfјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда Понуђача у
којој се појављује биfiе одбијена.

6.6Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде понуfјач може да измени или допуни вeFi поднету понуду
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за
јавну набавку "Услуга Интернета за пословне кориснике" - Јавна набавка број
ЈН/2100/0385/2019 — НЕ ОТВАРАТИ".
У случају измене или. допуне достављене понуде, Наручилац he приликом стручне
оцене понуде узети 'у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према
обрасцу на који се, у вefi достављеној понуди,измена или допуна односи.
У року за подношење понуде понуfјач може да опозове поднету понуду писаним путем,
на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПО3Ив - Понуде за јавну набавку "Услуга
Интернета за пословне кориснике"- Јавна набавка број ЈН/2100/0385/2019 — НЕ
ОТВАРАТИ".
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац
такву понуду неТiе отварати, веТi Fie је неотворену вратити понуђачу.
Уколико понуfјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење
понуда, Наручилац fie наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7 Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

6.8 Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвођачима
ПонуТјач је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити
ПодизвоFјачу. Ако ПонуТјач у понуди наведе да fie делимично извршење набавке
поверити ПодизвоFјачу, дужан је да наведе:
- назив Подизвођача, а уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен,
тај Подизвоfјач Tie бити наведен у Уговору;
- проценат укупне вредности набавке који Tie поверити ПодизвоFјачу, а који не може
бити веfiи од 50% као и део предметне набавке који ne извршити преко ПодизвоFјача.
ПонуТјач 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 утврђивања испуњености услова.
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с а ПонуFјача је да за ПодизвоТјача достави доказе о испуњености обавезних
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за

- из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
е услове ПонуТјач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоfјача.
расце у понуди потписује и оверава Понуђач, изузев Обрасца 4 и Обрасца 5, који

= ва, потписује и оверава сваки Подизвођач у своје име.
: ч у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
' подизвоТјача. '
.ч не може ангажовати као Подизвођача лице које није навео у понуди, у
ном Наручилац Fie реализовати средство обезбеFјења и раскинути уговор, осим
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
: ч може ангажовати као ПодизвоFјача лице које није навео у понуди, ако је на
Подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаfiања,

лице испуњава све услове одреFјене за Подизвоfјача и уколико добије претходну
ност Наручиоца. Наручилац може на захтев Подизвоi7ача и где природа предмета
е то дозвољава пренети доспела потраживања директно Подизвоfјачу, за део
е који се извршава преко тог Подизвоfјача. Пре доношења одлуке о преношењу
их потраживања директно Подизвоi7ачу наручилац fie омоryflити Понуfјачу да; у

•д 5 (пет) дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико
ивање није доспело.

0 Подношење заједничке понуде
ају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меfјусобно и
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи
е прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:
ке о члану групе који fle бити Носилац посла, односно који Tie поднети понуду и
sаступати Групу понуfјача пред Наручиоцем;

послова сваког од понуfјача из Групе понуFјача у извршењу Уговора. ј
понуFјач из Групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за

- из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуi7ачи из групе

: вају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних Конкурсном
нтацијом.
ају заједничке понуде Групе понуFјача Образац 1, Образац 2 и Образац 3
:ва, потписује и оверава члан Групе понуfјача који је одреТјен као Носилац посіа
азуму чланова Групе понуТјача. Образац 4 и Образац 5 попуњава, потписује и
а сваки члан Групе понуFјача у своје име, Прилоге 2, 3 и 4, попуњава и овера а
рупе понуfјача који Tie доставити тражено средство обезбеfјења. Образац 6

-ва и оверава члан Групе понуђача који fie доставити тражено средст~о
ђења. Образац 7 попуњава један или више чланова групе понуђача свако у своје
у зависности од тога на који начин група понуi7ача испуњава траже i и услов
: чи из Групе понуfјача одговорају неограничено солидарно према Н i ручиоцу.

1 ~
1 ПонуТјена цена

е исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
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У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуfјена цена са или без
пореза на додату вредност; сматраfiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на
додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуfјена цена морају бити изражене са две децимале у складу
са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна fie бити
јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљивом.
Понуi7ена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац Tie поступити у складу са
чланом 92. Закона.

6.12 Корекција цене
Након закључења уговора, Наручилац може дозволити промену уговорене цене
изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може
дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-o (према
подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на
дан истека рока важења понуде.
Корекција цене fle се применити само када промена курса буде веfiа од ± 5% и вршиflе
се искључиво на основу писаног захтева понуFјача, односно писаног захтева наручиоца.
У случају примене корекције цене Понуfјач Fie издати рачун на основу јединичних
уговорених цена, а износ корекције цене fie исказати као корекцију рачуна у виду
књижног задужења/одобрења.
Променом уговора не сматра се усклаfјивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.

6.13 Начин и услови плаћања

Наручилац не може да прихвати било какво авансно плаFiање.
ПлаFiање услуга вршиfiе се путем месечних рачуна, у року до 45 календарских дана од
дана пријема месечног рачуна, на писарници Наручиоца, у динарима, вирманском
уплатом.
Рачун мора бити достављен најкасније на адресу Наручиоца: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска број 13 — Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"
Бајина Башта, ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта. ПИБ: 103920327.
У испостављеном рачуну, изабрани Понуђач је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се ематрати
неисправним. Уколико, због коришflења различитих шифрарника и софтверских решења
није мoryfie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани ПонуFјач је
обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са
захтеваним називима иэ Конкурсне документације и прихваfiене понуде.

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биfiе
реалиэоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима Fie се плаfiати уговорене обавезе.
У случају примене корекције цене изабрани Понуfјач fle издати рачун на основу
уговорених јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну Fie исказати као
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ију рачуна књижно задужење / одобрење, или fie уз рачун за корекцију цене
ити књижно задужење/одобрење.

Напо ена у вези са плаflањем услуга уколико их изводи страно правно лице:
У слуЈ:ју да је понуТјач страно лице, плаfiање неризденту Наручилац fie извршити након
одбит а пореза на добит по одбитку на уговорену вредност у складу са пореским
пропиИ има Републике Србије. Уговорена цена без ПДв сматра се бруто вредношfiу за
потре~ е обрачуна пореза на добит по одбитку.
У случ~ -ty да је Република Србија са домицилном земљом Понуf)ача закључила уговор;, о
избега=ању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о
избега=ању двоструког опорезивања ПонуFјач, страно лице је у обавези да Наручиоцу
услуге достави, приликом потписивања Уговора или у року осам дана од дана
потпи9 ивања Уговора, доказе о статусу резидента домицилне државе и то потврду о
резид~ нтности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одреFјеном
пропиі има Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране
надле ног органа домицилне државе Пружаоца услуге и доказ да је стварни власник
прихо~• а, уколико је Република Србија са домицилном земљом понуfјача,- неризидента
закљу~ ила Уговор о избегавању двоструког опорезивања. Закључени уговори о
избега ању двоструког опорезивања објављени су на сајту Министарства финансија,
Поре с а управа (www.poreskauprava.gov.rs/sr/.../ugovori-dvostruko-oporezivanje).
У случ ју да понуТјач - нерезидент РС не достави доказе о статусу резидентности и да
је ств рни власник прихода, Наручилац fie обрачунати и обуставити од плаТiања порез
на до ит по одбитку по пуној стопи у складу са пореским прописима Републике Србије,
који објављени на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs/закони), односно
неТiе г~рименити Уговор о избегавању двоструког опорезивања закључен са домицилном
земљ о м понуfјача. ј
Пон ч е обавези да достави доказе за свак календа ск годин . сл ча набавкеУ~)~ ј У У р У У(У У 1У
услуге
Уколи~ о понуfјач, страно лице не достави доказе из претходног става Наручилац fie
обрач~нати, одбити и платити порез по одбитку у складу са прописима Републике
Србиј без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са
доми лном земљом понуfјача.
Уколи о услуге које су предмет набавке нису садржане у уговору о избегавању
двоста ког опорезивања, Наручилац fie обрачунати, одбити и платити порез по
одбит ц у складу са прописима Републике Србије.
У слу~ ају да је Република Србија са домицилном земљом ПонуFјача није закључила
уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у
уговор о избегавању двоструког опорезивања
Наруч лац fie обрачунати, одбити и платити порез по одбитку у складу са пореским
пропи •има Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства финансі.Јіја
(www. fin.gov.rs/закони).

6. 4 Рок важења понуде
Понуд- мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) дана од дана отварања понуда ;
У слу~:ју да ПонуFјач наведе краfiи рок важења понуде, понуда fie бити, одбијена, као
непри ватљива.
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6.15 Средства финансијског обезбеђења
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеfјења (у даљем
тексу СФО) којим понуТјачи обезбеfјују испуњење својих обавеза у отвореном поступку
јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза
(достављају се по закључењу уговора или по извршењу).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеfјења падају на терет ПонуТјача, а и
исти моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.
СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност СФО мора се продужити.

6.15.1. СФО за озбиљност понуде
• Рок важења СФО за озбиљност понуде мора да буде минимум 30 календарских дана
дужи од рока важења понуде (опција понуде).
Износ СФО за озбиљност понуде је минимум 1 0% вредности понуде беэ ПДв.
Основи за наплату СФО за озбиљност понуде су:
- уколико Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
- уколико ПонуТјач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- уколико Понуfјач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеFјења
за добро извршење посла у складу са захтевима из Конкурсне документације.
Као СФО за озбиљност понуде у предметном поступку јавне набаве је Бланко
(сопствена) соло меница.

6.15.2. СФО за добро извршење посла
Рок важења СФО за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских
дана дужи од рока важења уговора.
Износ СФО за добро извршење посла је минимум 1 0% од вредности уговора без ПДВ.
Основ за наплату СФО за добро извршење посла је: случај да друга уговорна страна не
испуни било коју уговорну обавезу.
Као СФО за добро извршење посла у предметном поступку јавне набаве је Бланко
(сопствена) соло меница.

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

У понуди: 
Меница за озбиљност понуде

ПонуFјач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:
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издата са клауэулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране
онског заступника или лица по овлашFiењу законског заступника, на начин који

описује Закон о меници ("Сл. лист FHPJ" бр. 104/46, "Сл. лист CFPJ" бр. 16/65,
/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља);
евиденти ана У РегистрУ меница и овлашflења кога во и На о на Iбанка С биЈ еi У
аду са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница

овлашFiења („Сл. гласник РС" бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним
евом пословној банци да региструје меницу са одређеним сер'ијским бројем,

ов на основу кога се издаје меница и менично овлашfiење (број ЈН) и износ из
ова (тачка 4. став 2. Одлуке);

2) Ме ично писмо - овлашfiење којим понуFјач овлашflује наручиоца да може наплатити
мениц, на износ од минимум 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком
важе -а минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални
проду етак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и
менич ог овлашfiења, које мора бити издато на основу Закона о меници; ;
3) овл=шFiење којим законски заступник oвnawFiyje лица за потписивање менице ; и
менич ог овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не
потпи•ује законски засryпник понуFјача.
4) фо окопију важеFiег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за располаган~е
новча им средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке.
5) Фо окопију ОП обрасца за законског заступниkа и лица овлашТiених за потпис

ме ице/овлашfiења (Оверени потписи лица овлашflених за заступање).
6) Док: з о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

За ева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршиЛа
рег страцију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiеи~а
НБа), с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута" треба 06ABE3Hi
нав-сти:

- У колони „Основ издавања менице" мора се навести: учешfiе у јавној набав и
„Електропривреде Србије" Београд — Огранак ДЛХЕ, Бајина Башта ЈН
ЈН/2100/0385/2019, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини' и
начину воfјења Регистра меница и овлашfiења („Службени гласник Републике
Србије" број 56/11, 80/2015, 76/2016 i 82/2017);
У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата; i
У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

У cnу
року в.
Угово °
средсТ
Конкур
сопств
МениL ',
средс
Мени •
уговор

Уколик
Конкур
недост

ају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а I у
жења опције понуде, повуче или измени понуду, благовремено не потпише
када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави исправно
о финансијског обезбеi7ења за добро извршење посла у складу са захтевима ~пз
не документације, Наручилац има право да изврши наплату бланко
не менице за озбиљност понуде. ' ~
Fi'е бити враfiена ПонуFјачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу

а финансијског обезбеfјења која су захтевана у закљученом Угово i y. i
Tie бити враТiена ПонуFјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
са ПонуFјачем чија понуда буде изабрана као најповољнија. I

~ средство финансијског обезбеfјења није достављено у складу са захтевом из
не документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битн%х
: така. ~
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У року од 10 дана од закључења Уговора 

Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави, у року од 10 дана од закључења Уговора:

1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од
стране овлашFiеног лица,

2) Менично писмо - овлашfiење којим понуТјач овлашfiује наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимум 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком
важења минимално 30 дана дужим од рока важења Уговора, с тим да евентуални
продужетак рока важења Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашFiења,

3) фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима понуi7ача код пословне банке, оверену од стране банке.

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

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

број: 6.05.4-Е.02.01-615017/ -2019, а све у складу са Одлуком о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашflења
(„Службени гласник Републике Србије" број 56/11, 80/2015, 76/2016 i 82/2017);
У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;

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

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

Достављање средстава финансијског обезбеђења
Средство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
понуде и гласи на Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр.13,
11000 Београд - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана
ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта.
Средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посла гласи на Јавно
предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр.13, 11000 Београд -
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиЋа број 1, 31250
Бајина Башта и доставља се лично или поштом на адресу:
Трг Душана ЈерковиЋа број 1, 31250 Бајина Башта са назнаком: Средство
финансијског обезбеђења за јавну набавку број ЈН!2100!0385!2019.
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6.h6 Начин означавања поверљивих података у понуди

Подац
поступ
лица Е
прилиЕ
Hapy~i
повер!
Као пс
садржi
подат~
Нару
велик
Hapy~i
начин.

и које понуђач оправдано означи као поверљиве биfiе коришТiени само у току
ка јавне набавке у складу са позивом и нefie бити доступни ником изван круга
;оја су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неfiе бити објавље~и
;ом отварања понуда и у наставку поступка. ;
ллац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
bивости података добијених у понуди.
верљива, понуТјач може означити документа која садрже личне податке, а које ' е
і ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне
;е који су прописима одређени као поверљиви.
лац fie као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
м словима имају исписано „ПОВЕРlbИВ0". ;
лац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведе' и

Ако с- као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
нару~ лац fie позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуfјач fie то учинити
тако то fie његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ",
ynucai и датум, време и потписати се. i

нуТјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивосТ докумената,
лац fle третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Ако г
Нару 
Нару 
техни

лац је дужан да доследно поштује законите интересе понуFјача, штитеТiи њихове
ке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

HeTie е сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
пода из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде. i

1
6. 7 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити а

раду и других прописа

Пон ч е дужан да п и састављањ понуде из ичито наведе да е поштовао обавеiвеУ~) - 1 дУ р У У Р Ј
које п•оизлазе из важеТiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
зашти и животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у врем- подношења понуде (Образац број 4 из Конкурсне документације).

6
Накна
интел

~i
у за коришfiење патената, као и одговорност за повреду заштиFiених права
ктуалне својине треFiих лица сноси понуђач.

~
8 Накнада за коришћење патената '

6 9 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске
ефикасности

Наруч лац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално ути
на жи=отну средину, односно који обезбеFјују адекватно смањење потрошње енергије
енерге ску ефикасност.

6
Заинт

tу

0 Додатне информације и објашњења
рсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
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информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу
Наручиоца, са назнаком: „06JAWF6EF6A — позив за јавну набавку број
ЈН/2100/0385/2019 или електронским путем на e-mail адресе: zeljko.ivanovic@eps.rs и
milutin.simicГШeps.rs (обавезно све захтеве, питања и друго слати истовремено на
обе адресе) радним данима (понедељак — петак) у времену од 07 до 15 часова. Захтев
за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана
биflе евидентиран као примљен првог следеfiег радног дана.
Наручилац fie у року од 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 предвиђеном 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 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 предвиТјеног 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 fie поступати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних
набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет
страници www.кjn.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 обезбеТјења, под условом да је понуFјач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

6.22 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуfјача додатна објашњења која fie му помоFiи при
прегледу, вредновању и упореfјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуfјача, односно његовог подизвоfјача.
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Уколи о је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fie понуђачу оставити
приме•ени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омоryfiи наручиоцу
контр•лу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. ,
Нару лац може, уз сагласност понуТјача, да изврши исправке рачунских грешака
уочен х приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У слу ају разлике измеТју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако с: понуFјач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац fie његову
понуд одбити као неприхватљиву. ;

6г
Пону,q

однос

.

.

Нару~
Закон

' 3 Разлози за одбијање понуде

: fie бити одбијена ако:
је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуFiа; I
ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; ;
ако има битне недостатке сходно члану 106. 3ЈН
о ако: ~
Понуfјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешfiе;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуТјач није доставио тражено средство обезбеfјења; ј
је понуFјени рок важења понуде краfiи од прописаног; ;
понуда садржи друге недостатке због којих није мoryTie утврдити стварну
садржину понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама' ;
лац fie донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.

6 ►4 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави ~
Нару~ лац fie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално
25 (дв.десетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлу о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу јав~ их
набав и и на својој интернет страници у року од 3(три) дана од дана доношења. ~

6! 5 Негативне референце
Наруч~ лац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
годин пре објављивања позива 'за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

• гоступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
• уинио повреду конкуренције;
• оставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

з кључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; ,
• ~дбио да достави доказе и средства обезбеfјења на шта се у понуди обавезао.

Нару~ лац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуFјач није
испун~-вао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се од осили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре
објав .ивања позива за подношење понуда.
доказ, аведеног може бити:

• равоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• справа о реализованом средству обезбеi7ења испуњења обавеза у поступку јавне

абавке или испуњења уговорних обавеза;
• справа о наплаfiеној 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 ypeFjyjy облигациони односи;

• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

• други одговарајуfiи доказ примерен предмеry јавне набавке који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима 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 и 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
Понуt7ач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 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. oмoryfiи увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у 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: ЈП
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком Захтев за заштиту права
за Јавну набавку број ЈН/2100/0385/2019 "Услуга Интернета за пословне кориснике",
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e=mail:
milutin.simic@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 сматраfiе 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
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чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне ; недостатке
илности, а наручилац исте није отклонио.
за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека

а подношење понуда, а након истека рока из става З. ове тачке, сматраТiе се
ременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
ење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке

талујавних набавки.
за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне

е у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
лац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порт~лу
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
а захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3lb.
лац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева
титу права, при ' чему је тад дужан да у обавештењу. о поднетом захтеву за
у права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

i;

Дета • но упутство о садржини потпуног захтева за. заштиту права у складу
члано 151. став 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:
Захте= за заштиту права садржи:
1) наз в и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) наз в и адресу наручиоца
3) по,9:тке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) пов•еде прописа којима се ypeFjyje поступак јавне набавке
5) чи -енице и доказе којима се повреде доказују
6) пот:рду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) пот ис подносиоца.

са

Ако однети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе
наруч лац Tie такав захтев одбацити закључком.
Закљ ак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од
три да а од дана доношења.
Протј1: закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три'дана од дана
прије а закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доста=ља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
Подно илац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Срб и~ је
(број  рачуна: 840-30678845-06, шифра плаfiања 153 или 253, позив на број
ЈН210 о 03852019 сврха: 33П, ЈП ЕПС — Огранак „Дринско-Лимске ' ХЕ", ЈН б ој
ЈН/21 0/0385/2019 прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати.таксу од:
1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отваран~а понуда.
2) 120000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.
Свака!странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњам i.
Ако је ахтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за зашт ту
права а писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштит i права.
Ако за ев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мо а
наруч оцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. ~
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Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли
fie свака странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени сразмерно
усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова мoryFie је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која 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 одреfјени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151: став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиfiе се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. 3ЈН 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 плаfiања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: 33П; 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 овлашfiеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашfiеног 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 (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајуhег 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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Jfl „EneKTponpHapeRa Cp6Hje" Beorpap,
OrpaHaK „gpmicKo — JlioncKe XE„ Bajima Sawa

KoHkypcHa gokymeftragmja JH/2100/0385/2019

pa k npasmnHo nonyEbeHor Hanora 3a npeHoc 14 npmmepak npaminHo nonyFbe or
3a ynnaTy mory ce BmileTm Ha cajTy Peny6nw-ike kommcmje 3a 3awn1Ty npaBai y

LAmma jammx Ha6aBkm http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
strativne-takse.html ii http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

Y1111A AM3 MHOCTPAHCTBA
YnnaT Takce 3a noTAHoweHDe 3axTeBa 3a 3aw-rwry npasa 143 mocTpaHcTsa Name
VI3Bplb14TVI Ha Aeli11/13H11 paLlyH MmHmcrapcma cOmHaHcmja — YnpaBe 3a Tpe3op

HA3VI ARPECA BAHKE:
Hapo Ha 6aHka Cp6mje (H5C)
11000 Beorpag yn. HemaFbma 6p. 17
Cp6mj
SWIF1t CODE: NBSRRSBGXXX

HA31/1 H ARPECAMHCTV1TYLMJE:
MI4HIIcTapCTBO CINHaHCKja

YnpaEi 3a Tpe3op
yn. °h .flykma 6p. 7-9
11000 Beorpag
IBAN: S 35908500103019323073

ce

HAf10 EHA: flpmnmkom ynnaTa cpeAcTaBa noTpe6Ho je HaBecTm cnegehe LiwbopmatAmje o
nnahq y - mileTanDm nnahaHDa" (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
— 6poji nocTynky jame Ha6aBke Ha koje ce 3arreB 3a 3aurrwry npaaa OAHOCVI 14
Hams apyymoLia y nocTynky jame Ha6aBke.
Y npll4jory Cy micTpykLimje 3a ynnaTe y sanyTama: EUR m USD.

PAY NT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 — EUR

FIELD 32A: VALUE DATE — EUR- AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER ,

FIELD

(INTERMEDIARY)

56A: DEUTDEFFXXX

DEUTSCHE BANK AG, F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELC

(ACC.

57A:

WITH BANK)
1

NBSRRSBGX)0(

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL

BANK OF SERBIA — NBS BEOGRAD,

NEMANJINA 17

SERBIA

/DE20500700100935930800
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Jfl „Eneirrponphapega Cp6mje" Beorpail
OrpahaK „TipknicKo - MonKe XE„ Bajmha Baum
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FIELD 59:

(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

POP LUKINA 7-9

BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE MT103 — USD

FIELD 32A: VALUE DATE — USD- AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:

(INTERMEDIARY)

BKTRUS33)00(

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY

AMERICAS, NEW YORK

60 WALL STREET

UNITED STATES

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBG)00(

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL

BANK OF SERBIA — NB BEOGRAD,

NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:

(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

POP LUKINA 7-9 •

BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

6.28 3aKrbygmaaibe ii crynalbe ha chary yrohopa

HapytainaLl fie gOCTaBI1TI1 yroBop o jamoj Ha6aBLim noHyr)agy Kojem je gogemeH yrosolo
poKy og 8 (ocam) galia og npo-reKa poKa 3a nogHoweHDe 3ax-reBa 3a 3aurrwry npaBa.

FloHyfiaq Kojem 6yge gogerbeH yroBop, o6aBe3aH je ga y poKy og Hajmwe 10 (gem-) gaila
og gaHa 3aKrbyLieFba yroBopa goc-raBm 6naHKo conmeHy meHnly Kao COO 3a go6po
m3BpweEbe nocna ca npa-rehom goKymewrakom.

AKO noHybay Kojem je gogerbeH yroBop o1q614je ga nominue yroBop mnm yroBop He no-n-mwe y
poKy og 7 (cegam) qaHa, HapyLninaLt moxe 3aKrbyt-m-n4 ca nplawm cnegehmm HajnoBarbmijiim
noHybagem.

YKonno y poKy 3a noptHoweHDe noHyga npvc-rw-He camo jegHa noHyga 11 -ra noHyga 6yge
npmxBarsbfriBa, Hapy'uinaL he cxogHo LinaHy 112. CTaB 2. -ra4Ka 5) 3JH-a 3aKrbywrnii yroBop
ca noHybaLlem ii npe mc-reKa poKa 3a nogHoweFbe 3ax-reBa 3a 3aWT14Ty npaBa.

Cipaha 30 oil 76



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

Конкурсна документација ЈН/2100/0385/2019

6.~29 Измене током трајања уговора
Нару`j rI naц може након закључења уговора о јавној набавци без спровоFјења поступка
јавне абавке повеflати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став
1. Зак на о јавним набавкама.
Нару~ лац може повеfiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
макси ално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђема
финан ијска средства, у случају непредвиТјених околности приликом реализације
Угово а, за које се није могло знати приликом планирања набавке.
Накој- закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и
других битних елемената уговора из објективних разлога који су јасно и прециз~о
одреfј ни у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиТје ; и
посеб-јим прописима, као што су: виша сила, измена важеТiих законских прописа, мере
држав их органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.
У нав:деним случајевима наручилац fie донети Одлуку о измени уговора која садржи
подат е у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења иату
објавј и на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке; и
Држав ој ревизорској институцијиi. ,
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7 ОБРАСЦИ И ПРИЛО3И
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ОБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од   за отворени поступак
јавне н:бавке услуге -  Интернета за пословне кориснике" -
Ј н/2100 0385/2019 .

ти подаци о понvЋа чv
Назив понуђача:

Врст
сред

правног лица: (микро, мало,
' е, велико, физичко лице)

Адрес понуђача:

Мати ни број понуђача:

Поре
понуђ

и идентификациони број
ча (ПИБ): i

Име о обе за контакт:
1

~
Елек
(е-та('):

~ронска адреса понуђача i

1
теле он: i

теле акс:
~

број р чуна понуђача и назив банке:

Лице
уговоаа

овлашћено за потписивање

2,) понvду подноси:

д) сдмостдлно
Б) сА подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понvдУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде.
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з) подаци о подизвоЂачу

1) Назив подизвођача:

Врста правног лица: (микро, мало,
средње, велико, физичко лице)

Адреса

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
Поди3воrЈаЧ:

Део предмета набавке који ћe
извршити подизвоТјач:

2) Назив подизвоfјача:
врста правног лица: (микро, мало,
средње, велико, физичко лице)

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности
набавке који ћe извршити
подизвођач:

Део предмета набавке који ћe
извршити подизвођач:

напомена: 
Табелу „Подаци о подизвоfјачу" попуњавају само они понуfјачи који подносе понуду са
подизвоfјачвм, а уколико има веfiи број подизвоfјача од места предвиfјених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвоfјача.
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4) поДаци о чланУ гРvпЕ понvЋа ча

г

1) зив члана групе понуђача:
~
ј

8
с.

►ста правног лица: (микро, мало,
едње, велико, физичко лице)

;

А ареса:

NJ:тични број:

П'рески идентификациони број:

И е особе за контакт:
;
!

2) Н,:зив члана групе понуђача:

В '
с•,

ста правног лица: (микро, мало,
едње, велико у физичко лице)

i
1

А ареса:
,
1

: тични број:
1I

,

П'►рески идентификациони број:
1
i

И е особе за контакт:
~

3) Н:зив члана групе понуђача:

8о
с•едње,

ста правног лица: (микро, мало,
велико, физичко лице)

~

A vpeca:

М:тични број:

гLрески идентификациони број:

е особе за контакт:

Напо

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који подносе
заједн чку понуду, а уколико има eefiu број учесника у заједничкој понуди од места предвиfјених
у таб; и, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни u достави за сваког понуfјача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) цЕНА И комЕFциЈАЛни Услови понУдЕ

LIEHA 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ уКУПНА ЦЕНА динара без

Предмет набавке: "услуга Интернета за пословне
кориснике"
Број набавке: ЈН/2100/0385/2019

кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА. ПОНУДА ПОНУЋАЧА .

РОК И НАЧИН ПЛАЋАF6А:
Наручилац не може да прихвати било какво
авансно nnafiaњe.
Плаfiање услуга вршиFiе се путем месечних рачуна,
у року до 45 календарских дана од дана пријема
месечног рачуна, на писарници Наручиоца, у
динарима, вирманском уплатом.

Сагласан за захтевом Наручиоца

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: ДА І HE '
Јавно предузеFiе ,,Електропривреда Србије"
Београд, Балканска број 13 — Огранак "Дринско — (заокружити)
Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа
број 1, 31250 Бајина Башта. ПИБ: 103920327.

РОК ПРУЖАf6А УСЛУГА:
Изабрани ПонуТјач, са којим буде закључен Уговор,
fie пружање предметних услуга започети одмах
након ступања Уговора на снаry и увоТ7ења
изабраног ПонуFјача у посао од стране Наручиоца
(максимално 20 календарских дана од дана
ступања Уговора на снагу).
Наручилац fie Захтев за извршење услуге
доставити изабраном ПонуТјачу максимално 20 Сагласан за захтевом Наручиоца

календарских дана од дана ступања Уговора на
снаry, а изабрани ПоНуfјач је у обавези да пружање
услуге започне одмах након ynyfieнor Захтева од
стране Наручиоца. Изабрани Понуfјач је у обавези
да потврди пријем е-maila, уколико му је Захтев
уручен у тој форми.

ДА / НЕ
(заокружити)

Изабрани Понуfјач је обавезан да услугу врши у
року од 36 (словима: тридесетшест) месеци,
односно три године од дана почетка пружања
предметних услуга.
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Место
ДЛХЕ

NIECTO ПРУЖАF6А УСЛУГА:

пружања услуга су објекти ЈП ЕПС — Огранак
,Бајина Башта, ХЕ „Бајина Башта, Перуfiац.

Сагласан за захтевом Наручиоца
ДА / НЕ

(заокружити)

Гаран
месе~

Понуђ
писан
одазо 
све н
пропу
Понуђ
дана
утврfј

ГАРАНТНИ РОК:
ни рок на пружене усл.уге је најмање 6
након истека важности уговора.

ч је дужан да се у гарантном периоду, а на
захтев Наручиоца, у року од два дана,

е и у најкраfiем року отклони о свом трошку
достатке, који су настали због његовог

та и неквалитетног рада.
ч се обавезује да најкасније у року од 5 (пет)
од дана пријема рекламације отклони
не недостатке о свом трошку.

Гарантни рок за пружене услуге
месеци од дана

;
је

• сачињавања, потписивања и
верификовања Записника о

квалитативном и квантитативном
пријему услуга (без примедби).

,

не мо

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

е бити краflи од 90 дана од дана отварања
понуда

дана а отварања;даа 
~
~

п Уд

ПонућачI је обвезник плаfiања ПДВ-а
ДА / НЕ,

(заокружити) ;

Пону
извр
непрr~
Неоп
одгов

а понуfјача који не прихвата услове Наручиоца за рок и начин плаflања, рок
ења, место извршења, гарантни рок и рок важења понуде сматраfiе
ватљивом.
дно је и да се Понуђач изјасни, заокруживањем једног од понуfјених
ра, да лије обвезник плаfiања ПДВ-а или не _

се
~

Место и датум
М.П.

Напомене:

,
Понуfјач

- Пону ач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља) i
- Укол ко понуРјачи подносе зајвдничку понуду, група понуfјача можв да овласти једног
понуfја а из групе понуFјача који ћe попунити, nomnucamu и печатом овврити образац понуде
или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуfјачи из групе понуFјача (у том
смислу овај образац треба прилагодити веflвм броју потписника)
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OrpaHaK „,11pHHcKo - flkoncKe XE„ Bajima Baum
KoHKypcHa goKymem-aLimja JH/2100/0385/2019

05PA3A14 2.
05PA3ALA CTPYKTYPE LIEHE

3a JH/2100/0385/2019
"Ycnyra MHTepHeTa 3a nocnoeHe KopHcHme"
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.
kliffepHeT ' npmcryn.
6p3HHe 10/10 Mb/s Ha
noKawijm XE „BajmHa
Sauna" rlepyhag 66

mec
el., 36 .

YKYIIHO 110HY5EHA LAEHA 6e3 no (gmHapa)
(361lp K0110He 6p. 7 113 Ta6ena 1 H 2)

II YKYIIAH VI3HOC no (AHHapa)

III
YKY111-10 110HY5EHA LAEHA ca MB (Amapa)
(pen. 6p.l+pen.6p.11)

MecTo 14 ,qa-rym: iloHybaH

HanomeHa:
-YKonuKo epyna noHyOatia nodHocu sajedHuLiKy noHydy oeaj o6paeat4 nomnucyje u oeepaea Hocunat4
nocna.
- YKonuKo noliAati nodHocu noHydy ca noduee0ayem oeaj o6paeat{ nomnucyje u oeepaea negamom
noHyOaq.
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Упутс во за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуfј:ч треба да попуни образац структуре цене, Табела број 1, на следеfiи начин:

у колq
пауша
у ,коло
у кол •
једини
навед
у кол•
једини
навед•

у(5) уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу, месечни
за одржавање;

у (б) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;
ну (7) уписати колико износи вредност без ПДВ и то тако што Fie помножити
ну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која Је
на у колони 4.);
ну (8) уписати колико износи вредност са ПДВ и то тако што Fie помножити
ну цену са ПДВ (наведену у колони б.) са траженим обимом- количином (која
на у колони 4.). .
ред бр. 1— уписује се укупно понуТјена цена за све позиције без ПДВ (тј. износ из

к•лоне бр. 7 из табела 1 и 2 -збир)
- у ред бр. 11— уписује се укупан износ ПДВ .
- у ред бр. 111— уписује се укупно понуfјена цена са ПДВ (ред бр. 1+ ред. бр. 11) '

- а место предвиFјено за место и датум уписује се место и датум попуњавања
qбрасца структуре цене. ;
нIа место предвиfјено за печат и потпис понуfјач печатом оверава и потписује
образац структуре цене. ;

је
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ОБРАЗАЦ 3.

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу потврFјује да је Понуду
број:  за јавну набавку услуга "Услуга Интернета за пословне кориснике",
број ЈН/2100/038512019 , Наручиоца Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
- Огранак „Дринско - Лимске. хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа број
1, 31250 Бајина Башта, по Позиву, за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана . године, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да fie сходно члану 1 68.став 1 .тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС`, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци
бити ништав.

Датум: Понуfјач
М.П.

Напомена:
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног
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 подизвоFјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране
овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 4.

На осNову члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`
бр.12 2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/подизвоFјач дајем:

И ЗЈАВУ

којом , зричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде
број:   за јавну набавку услуга "Услуга Интернета за пословне
корис ике", број ЈН/2100/0385/2019, поштовали обавезе које произилазе из важеfiіх
пропи і а о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и і а немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношен~а
Понуд-.

Датум: Понуђач
М.П.

Напо ена:
Уколи о заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког
члана -рупе понуРјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног
лица : заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У слу :ју да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача
и сваіј~г подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране
овлаш еног лица за заступањв понуђача/подизвођача и оверена печатом.
ПрилЈ ом подношења понуде овај образац копирати у потрвбном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга: "Услуга Интернета за пословне кориснике", број
ЈН/2100/0385/2019, на основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15),
уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

; динара
~

динара, _ - -

'

. -- -- - -- - --

Укупни трошкови без ПДВ

- - - - - ---~ --- -- - -- - --- - - - - - - - -

динара

: ПДв
динара,_ - -- - - -- - - -- -- -

Укупни трошкови са ПДВ

-~ . - - ---- - - - .- -- -

динара'

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступакјавне 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:
М.П.

Напомена:

ПонуТјач

-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
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво пбнуРјач 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 понуРјач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла.Уколико понуfјач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
печатом понуђач.
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ОБРАЗАЦ 'б

На ос ову одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ
бр. 16 65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01103 Уст. Повеља,
Сл.ли  т РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03102 и 05I03, 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 начи у коришfiења јединствених инструмената платног промета ;

ДУЖ К:  
(називі и седиште ПонуТјача)
мАти ни БРоЈ ДУЖниКА (понуfјача):  
тЕ '• и РАчvн дvжникА (понуђача):   ;
ПИБ Д НИКА (Понуђача):   '

и зд

МЕ

КОРИ

је дана године

ЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО С;ОПСТВЕНЕ
МЕНИЦЕ ~

i
1i,~,

НИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеflе „Електроприведа Србије" Београд, Улица
Балканска број 13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиђа
број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр.
тек. рачуна: 160-797-1 З, Банка Интеса АД

а ЈН/2100/0385/2019 - ,,Услуга Интернета за пословне кориснике"

Преда емо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без
права ротеста и наплатива на први позив, за ЈН/2100/0385/2019 „Услуга' Интернета за
посло = не кориснике"
Овла fiујемо Повериоца, да предату меницу број (уписати серијски
број nvi: нице) може попунити у износу (словима: ~ 

) динара (минимално 10% од вредности понуде
без Пд8), за озбиљност понуде са роком важења (уписати број дана,мин.З0
дана) •ана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак ро~Са
важењ: понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлаиi ења за исти број дана.

~
Истов•емено ОвлашТiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од

(словима:  
:  ) динара (минимално 10% од вредности понуде без ПДВ);и

да бе~з, словно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеfiим
пропиаима извршити наплату са свих рачуна Дужника

(унет '
код ба
Улица
31250
13, Ба
Овлаи
наших
на ра

одговарајуће податке дужника — издаваоца менице — назив, место и адреау)
ке, а у корист повериоца. Јавно предузеТiе „Електроприведа Србије" Београ~д,
алканска број 13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа број 1,
ајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. pai уна: 160-797-

ка Интеса АД.
ујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — плаhање изврше на терет свих

рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да
аунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
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приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења поовом основу за наплату.

Меница је важеflа и у случају да доFје до промене лица овлашfiеног за заступање
Дужника, статусних промена или/и оснивања нових правних субјеката од стране
дужника. 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.

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.

Датум: ПонуFјач:
М.П.

Прилог:
• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за

озбиљност понуде
• фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за

располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од
стране банке

• фотокопију 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 овлашFiења НБС).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру
понуде.
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ОБРАЗАЦ 6:1

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист, СЦГ бр. 01103 Уст. Повеља,

т РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05103, Сл. гл.
43/04, 62/06, 111 /09 др. закон и 31 /11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржи и
у коришfiења јединствених инструмената платног промета

Сл.ли
РС бр
и нач~

(напо ена: не доставља се у понцди)

ДУЖН К:  
(назив и седиште Понуfјача)
мАти ни 6FOJ ДУЖниКА (Понуfјача):
тЕ и РАчvн дvжникА (понуђача):
пиБ НиКА (ПонуТјача):

и зда е дана године

МЕ ЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ!
МЕНИЦЕ I

i
за ЈН/2100/0385/2019 „Услуга Интернета за пословне кориснике"

КОРИ

Предај
неопоз

овлаш
13, Ог
као П~

1
пдв),
посло~
(завед
(заве
посла
делимl

НИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Улица
; Балканска број 13, Огранак."Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана ЈерковиfJiа

број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр.
тек. рачуна: 160-797-13, Банка Интеса АД i

мо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је
ва, без права протеста и наплатива на први позив, серијски број

(уписати серијски број) као средство финансијског обезбеFјења и
ујемо Јавно предузеflе „Електроприведа Србије" Београд Улица Балканска број
анак "Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 :Бајина Баш~а
вериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од

динара, и словима  
динара (минимално 10% од вредности Уговора без

по' Уговору за јавну набавку број ЈН/2100/0385/2019 „Услуга Интернета за
не кориснике", број 6.05.4—Е.02.01-615017/_-2019 од године
н код Корисника - Повериоца) и бр. од године
н код дужника) као средство финансијског обезбеFјења за добро извршењiа
као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их извршlи
чно или неквалитетно.

издата бланко сопствена меница серијски број  (уписати серијски
број) гiоже се поднети на наплату у року дocnefia утврfјеном Уговором број 6.05.4-
Е.02.01-61,5017/_-2019 од   године (заведен код Корисник~-
Повер~ 'оца) и број   од   године (заведен кд'д
дужник=) т.ј. најкасније до истека рока од дана (минимално 30 (тридесет) дана)
од рок- важења уговора, с тим да евенryални продужетак рока важења уговора има за
послед цу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења, за I сти број дана
за који е бити продужен и рок важења уговора. i
Овлаиl ујемо Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско =
Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца да ,у

~
1
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складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности
бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова. вансудски
ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текуfiег рачуна Дужника
број   код   Банке, а у корист
текуfiег рачуна Повериоца број 160-797-13 Banka lntesa.

Меница је важеfiа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора доfје 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 - овлашflење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Место и датум издавања Овлашfiења

Датум: Понуi7ач:
М.П.

Потпис овлашfiеног лица

Прилог:
• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро

иэвршење посла
• . фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за

располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од
стране банке

• фотокопију 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).
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ОБРАЗАЦ

Под п ном материјалном и кривичном одговорношfiу изјављујем да располажемо
техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком: ЈН/2100/0385/2019
„Усл а Интернета за пословне кориснике", односно да имамо:

• с ужбу за пријем проблема корисника (Сервис Деск) која је на располагању 24
ч~са 7 дана у недељи (24Х7), како би Наручилац вршио пријаву кварова, сметњи и
проблема у раду услуге Интернета путем:

о Телефона
о -маил порука ;
о Корисничког WEB интерфејса Сервис Деск-а. ;~
• Сервис Деск Поунуђача који има моryFiност увида у статус извршавања свих ~

о+творених захтева везаних за техничку подршку и сервисирање, као и има ~
иlоryFiност прегледа архиве затворених захтева.

7

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
нову члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број:
12, 14/2015 и 68/2015), Понуђач даје следеFiу:

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЋАЧА

Датум: Понуfјач:

М.П.
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СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде за "Услуга Интернета за пословне
кориснике", број ЈН/2100/0385/2019 је споразум којим се понуТјачи из групе
меТјусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану групе који fie бити
носилац посла, односно који
fie поднети понуду и који fie
заступати групу понуFјача
пред наручиоцем;
2. Опис послова сваког од
понуТјача из групе понуТјача у
извршењу уговора:

З.Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуТјача:

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.
Датум:

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

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
за ЈН/2100/0385/2019 -  Интернета за пословне кориснике"

Датум 

ужалац услуге: Корисник услуге:

(На ив правног лица) (ЈП ЕПС - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ)

(Адр'-са правног лица) (Трг душана Јерковиfiа број 1,

Број У овора/Датум:

31250 Бајина Башта) ;

Број н.:лога за набавку/наруџбенице (НЗН):
Место извршене услуге/ Место трошка':  
Објек~а  

А) дЕ Af6HA СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

5.

~i

Укупн

ПРИЛ
ПДВ-~;
услуга

11

вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ-а) •  динара.

Г: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без
укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) / Извештај о извршени~м
а.' 1

Предм-т уговора одговара траженим техничким карактеристикама:

❑ ДА
❑ НЕ

Предм; т уговора нема видљивих оштеfiења :
❑ ДА
❑ НЕ

Укупаl~ број позиција из спецификације: Број улаза:

Наве и позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случ
рекламације):

Ју
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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
потврТјУЈУ:

Пружалац услуге: Корисник услуге: Овера надзорног органа2

(Име и презиме) Руководилац пројекта/ Одговорно лице по Решењу

(Потпис)

(Име и презиме)

(Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

1) у случају да се услуге односе на веFiи број Места трошка, уз Записник приложити
посебну спецификацију по Месту трошка.

Пружалац услуге се обавезује да уз фактуру достави и обострано потписани
Записник.

Обавеза Корисника услуге је издавање писменог Налога за набавку без обзира на
предмет набавке.

HAflONIEHA:

Овај Записник се доставља само информативно, што значи да Понуfјачи исти
не достављају уз Понуду.

Појашњења :

1. налог за набавку=наруџбеница (излазни документ ка Пружаоцу услуге, издат
на основу vговора) о6авЕзАн пРилог зАписникА.

2. Потпис од стране Корисника услуге на записнику је један и то је потпис
Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем.

3. Пружалац услуге је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани
Записник.

4. Обавеза Корисника услуге је издавање писменог налога за набавку.
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МОДЕЛ УГОВОРА

з ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0385/2019 -  Интернета за пословне
кориснике"

У скл= ду са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде 6uћe
закљу ен Уговор о јавној набавци. Понуfјач дати Модел уговора потписује, оверава и
дост.;вља у понуди. ~

i
Угово • не стране:

Јавн о предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр.13, Огранак ;
"Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, ~
Трг ДЗ шана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта,
које з ступа Финансијски директор Огранка Зорица ЈовановиFi, дипл.ецц., по Пономоfiју
број 1i .01.47976/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15 i
од 07. 0.2015. године,
Мати
ПИБ:
Текуfi
(у да
и

ни број: 20053658
03920327
рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД

ем тексту: Наручилац-Корисник услуге)

 из 
Улиц-  ;  број 
кога з-ступа , 
МБ  
ПИБ.  
Teкyfi рачун број:  
(у да - ем тексту: Добављач) ;
Члано :: и групе/подизвоFјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)

1.  из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

i
Улица   број 

из 

кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

(у даљ-м тексту эаједно; Уговорне стране)
Закључиле су дана  године у Бајиној Башти,

УГОВОР О ПРУЖАFbУ УСЛУГЕ

"Услуга Интернета за пословне кориснике"
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
ИмајуТiи у виду:
• да је Наручилац — Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
(у даљем тексту: Наручилац-Корисник услуге) спровео, отворени поступак јавне
набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС` број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавку услуге "Услуга
Интернета за пословне кориснике"(у даљем тексту: Услуга), број јавне набавке
ЈН/2100/0385/2019.
• да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на
Порталу јавних набавки дана године, као и на интернет страници Наручиоца-
Корисника услуге;
• да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Добављач) у отвореном поступку јавне
набавке за ЈН број ЈН/2100/0385/2019, која је заведена код Наручиоца-Корисника услуге
под ЈП ЕПС бројем   од . године у потпуности одговара захтеву
Наручиоца-Корисника услуге из Позива за подношење понуда и Конкурсне
документације;
• да је Наручилац-Корисник услуге, на основу Понуде Добављача број од
  године и Одлуке о додели Уговора број   од   године,
изабрао Добављача   за реалиэацију услуге, јавна набавка број
Ј Н/2100/0385/2019.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Добављач се обавезује да за
потребе Наручиоца-Корисника услуге изврши и пружи услугу: "Услуга Интернета за
пословне кориснике" (у даљем тексту: Услуга), у свему према условима из Конкурсне
документације.
Под'услугом интернета за пословне кориснике се подразумева:

• Симетричан приступ интернету тј. мрежи оператера Добављача брзине 10/10 Mb
коришflењем оптичких влакана као медијума за пренос сигнала.

• Приступ интернету кроз логичку виртуелну мрежу (VLAN) намењену само за
cao6pafiaj ка интернету.

• Да Добављач обезбеди активну мрежну опрему (медија конвертор или
одговарајуfiа опрема), Ethernet интерфејс, преносни пут кроз VLAN 1D, 1Р
адресни опсег (статичке јавне 1Р адресе) са могуflношfiу адресирања
максимално фва хоста за конективност измеfју опреме Наручиоца-Корисника
услуге и оператера (Добављача).

• Повезивање на интернет окосницу се врши крутом везом преко подземних
оптички влакана о трошку Добављача.

• Могуfiност рутирања више статичких јавних 1Р адреса од мреже оператера
(Добављача) ка активној мрежној опреми корисника (Наручиоца-Корисника
услуге).

• Обезбеfјење секундарног DNS од стране оператера (Добављача).

Остале обавезе Добављача:

1. Да цена услуге буде исказана на месечном нивоу и да представља
јединствену цену у коју су урачунати сви трошкови.
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2) ДаДобављач прихвата да је тачка раздвајања периметра одговорности
Добављача и Наручиоца-Корисника услуге утичница на ypefjajy преко које
се спаја комуникациони уређај Наручиоца-Корисника услуге. ;

З) Добављач прихвата обавезу да fle постојеFiи сервиси преноса података '
несметано функционисати у оквиру тражених брзина на свим локацијама,
односно да fie на располагању бити цео адресни опсег.

4) Захтевани пропусни опсег мора бити доступан са највише 5% толеранције
за одступање од декларисане расположивости осим у случају прекида на
правцу.

5) Добављач је потребно да има у виду могуТiност да Наручилац-Корисник '
услуге захтева проширење капацитета постојеflих као и изнајмљивање
нових комуникационих ресурса Добављача. ~

б) Добављач је у обавези да у случају потребе Наручиоца-Корисника услуге
и у складу са његовим захтевом изврши пресељење линкова или
обезбеди одговарајуfiе решење без додатних трошкова у оквиру истог
места '

7) Добављач мора да пружи сву стручну noмoFi и техничку подршку приликом
инсталирања, конфигурисања и пуштања у рад целокупног система.

8) Потребно је да Добављач испуни следеflе захтеве у погледу подршке
Наручиоцау-Кориснику услуге:

• да Добављач поседује службу за пријем проблема корисника (Сервис
Деск) која је на располагању 24 часа 7 дана у недељи (24Х7).

• Преко Сервис Деск-а понуfјача Наручилац-Корисник услуге врши пријаву
кварова, сметњи и проблема у раду услге Интернета: Пријава се врши
путем:

° Телефона
° Е-маил порука
° Корисничког WEB интерфејса Сервис Деск-а. ј

• Сервис Деск Добављача мора да пружи моryflност увида у статус i
извршавања свих отворених захтева везаних за техничку подршку и ;
сервисирање, као и да има моryflност прегледа архиве затворених
захтева.

• Време решавња проблема у раду (сметњи и прекида) је 24 часа за пријаве
проблема које су означене као хитно и 48 часова за остале пријаве.

• Под временом решавања проблема се подразумева време које протекне
од времена отварања захтева за сервисном интервецијом до тренутка
када овлашfiено лице Добављача затвори захтев. Захтев за сервисном
интервенцијом може бити затворен када овлашТiено.лице Добављача._
установи да је услуга поново расположива а овлашfiено лице Наручиоца-
Корисника услуге потврди функционалност сервиса.

• Под термином сметња подразумева се да услуга није расположива или а
је умањен ниво квалитета услуге у односу на квалитет у; слуге који је
уговорен са Наручиоцем-Корисником услуге.

• Време ,одзива је време које протекне од тренутка отварања захтева ~а
сервисном интервенцијом до тренутка када овлашfiено ли іј4 е Добављача
оствари, или покуша да оствари, контакт са овлашfiеним лицем
Наручиоца-Корисника услуге у циљу размене информација о настаr~ој
сметњи. Наручилац-Корисник услуге је дужан да обезбеди лице које fie
бити доступно за комуникацију техничком особљу Добављача и пружи сву
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неопходну помоfi у домену пружања информација_ и рада на делу мреже
који је у области одговорности Наручиоца-Корисника услуге.

• Време за отклањање сметње је време које протекне од тренутка отварања
захтева за сервисном интервенцијом до тренутка када овлашfiено лице
Добављача затвори захтев. Захтев за сервисном интервенцијом се
затвара када овлашfiено лице Добављача установи да је услуга поново
расположива, а овлашfiено лице Наручиоца-Корисника услуге потврди
функционалност сервиса.

• Прекиди у раду услуга који су настану услед редовних радова на
одржавању мреже Добављача, морају бити најављени се најмање 7
(седам) календарских дана унапред од стране овлашflених лица
Добављача а ургентни радови у мрежи Добављача, морају бити
најављени најмање 24 (двадесет четири) часа унапред од стране
овлашFiених лица Добављача.

• Обавештења о најављеним радовима се морају доставити Наручиоцу-
Кориснику услуге путем е-маил-а на адресу која fie бити наведена у
Уговору.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.

Укупна вредност Уговорене услуге из члана 1. овог Уговора износи  
(словима:  ) динара без ПДВ-а, односно 
(словима: ) динара без ПДВ-а на месечном нивоу.
На вредност из става 1. овог члана обрачунава се . припадајуfiи порез на додату
вредност у складу са прописима Републике Србије, што износи 
динара.
У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.
У случају примене корекције цене Добављач fie издати рачун на основу јединичних
уговорених цена, а износ корекције цене fie исказати као корекцију рачуна у виду
књижног задужења/одобрења.
Променом Уговора не сматра се усклаfјивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у Уговору и овој Конкурсној документацији.
Након закључења Уговора, Наручилац — Корисник услуге прихвата корекцију уговорене
цене изражену у динарима у складу са променом званичног средњег курса динара у
односу на EUR, према подацима Народне Банке Србије, стављањем у однос средњег
курса на дан настанка промета са средњим курсом на дан истека рока важења понуде.
Корекција цене fie се применити само када промена курса буде веfiа од ± 5% и вршиfiе
се искључиво на основу писаног захтева Добављача, односно Наручиоца - Корисника
услуге.
У случају примене корекције цене Добављач Fie издати рачун на основу јединичних
цена, а износ корекције цене fie исказати као корекцију рачуна у виду књижног
задужења/одобрења.

Напомена у вези са услугама уколико ux обавља страно лице:
Добављач је сагласан да Наручилац - Корисник услуга обустави и плати порез на
добит по одбитку на бруто уговорену вредност по основу накнаде од услуга које се
пружају, односно које fle бити пружене или коришћене на територји Републике
Србије.) из члана 1. овог Уговора.
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У слу ају да је Република Србија са домицилном земљом Добављача закључила уговор
о из гавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о
избег. вању двоструког опорезивања 1

, 1
Добав -ач се обавезује да Наручиоцу - Кориснику услуге достави доказе о стату'су
резид: нта домицилне државе и то потврду о резидентности оверенуј од надлежнiог
оргаіi: домицилне државе • на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у
овере1 ом преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе
Доба - ача и доказ да је стварни власник прихода приликом потписивања уговора Liли
у ро осам дана од дана потписивања уговора, у складу са закљученим Уговором
 о избегавању двоструког опорезивања (навести тачан
назив ' говора). ;
Добав ач се обавезује да Наручиоцу - Кориснику услуге достави доказе за сваку
кален.арску годину (у случају набавке услуге која се реализује током ви шI е
кален. арских година). •

НаруЈ лац - Корисник услуге се обавезује да Добављачу услуге достави потврдуi о
пла)`ie , ом порезу на добит по одбитку и то оригиналну потврду издапу од стране
порес • ог органа Републике Србије у року од 30 дана од дана nnafiaњa пореза. ј
Укол о Добављач не достави доказе из става _ Наручилац - Корисник услуге Іie
обрач ' нати, одбити и платити порез по одбитку у складу са прописима Републг.%е
Србиј- без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са
 (навести тачан назив уговора) и нема обавезу да достави потврду
ходног става. I~

ају, да је Република Србија са домицилном земљом Добављача није закључила
о избегавању двоструког опорезивања unu предмет набавке није садржаг у
о избегавању двоструког опорезивања 

•

из пре
У сл}Ј

угово '
угово '
Угово.
nnamtf
(Напо
се уго.
Цена 1
случај
докум =
Ако до
Угово.

,
о

МЕРО

Овај
На ов '
правој

не стране су сагласне да Наручилац - Корисник услуге обрачуна, одбије и
порез по одбитку у складу са пореским прописима Републике Србије."
ена: коначан текст овог члана ћe се усагласити након доделе уговора уколико
ор закључује са страним лицем)
- фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге, осим у

примене члана 115 став 1 ЗЈН, као што је наведено у овој Конкурсној
тнацији. 1

е до примене члана 115 став 1 ЗЈН Уговорне стране ћe се, током реализације
а, усагласити писаним путем.

АВНО ПРАВО
Члан 3.

овор и његови прилози су сачињени на српском језику

1 Уговор се примењују закони Републике Србије. У случају спора меродав
право Републике Србије.

ндчин плАЋАњд
Члан 4.

Наручилац-Корисник услуге не може да прихвати било какво авансно плаfiање.

0
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ПлаТiање услуга вршиflе се путем месечних рачуна, у року до 45 календарских дана од
дана пријема месечног рачуна, на писарници Наручиоца-Корисника услуге, у динарима,
вирманском уплатом.
Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца-Корисника услуге: Јавно предузеFiе
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр.13 — Огранак "Дринско —Лимске ХЕ"
Бајина Башта, ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта. ПИБ: 103920327.
У испостављеном рачуну, Добављач је дужан да се придржава тачно дефинисаних
назива 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 могуТiе 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 прихваТiене понуде.
У случају примене корекције цене Добављач fle издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну fie исказати као корекцију
рачуна књижно задужење / одобрење, или fle уз рачун за корекцију цене доставити
књижно задужење/одобрење.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биfiе
реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаflати уговорене обавезе.
Добављач се обавезује да се приликом испостављања рачуна — ситуације
обавезно позове на број и предмет Јавне набавке и заводни број Уговора
(заводни број код Наручиоца-Корисника услуге).

Члан 5.
Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеfiе:
Наручилац- Корисник услуге: Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд,
Улица Балканска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта

Добављач:

ПодизвоТјач:  

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА-КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан б.

Обавезе Наручиоца-Корисника услуге по потписивању овог Уговора су :
1. да благовремено Добављача уведе у посао (у року од 20 календарских дана од

обострано потписаног Уговора) и омоryfiи му несметано извоfјење услуга по
УговорУ;

2. да раднике Добављача који буду ангажовани, пре увоfјења у посао, упозна са
присутним ризицима на овим пословима и мерама које fle се спроводити у циљу
обезбеfјења максималне безбедности и здравља на раду, сходно Закону о
безбедности и здрављу на раду

3. уз , Уговор достави Добављачу Решење о лицу эадуженом за извршење овог
Уговора.
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Уговор достави ДобављачУ Решење о лицУ задуженом за реализацијУ овог
вора.
гово а на касни е ок од 3 дана именује лица која fie в, шити ет чни на эоУ р 1 1 У р У . У1 1 р , рУ д ~ р

извоi7ењУ Услуга ;
Уговор а најкасније У рокУ од 3 (три) дана да именује лице одговорно за

;бедност и здравље на радУ i, ,
именује до 2 лица која fie бити овлашТiена за подношење зактева за свим
екцијама и подешавањима на системУ ка ДобављачУ путем е-маил-а или
ефоном. ;

~
• овно измирује обавезе према ДобављачУ за извршене Услуге на основУ
сечних рачуна, оверених од стране одговорног лица Наручиоца-Корисника УслУ=е

Члан 7.
Наруч лац-Корисник Услуге се обавезује да, У складУ са УтврТјеним! роковима за
изври.-ње Уговорених обавеза, информише Добављача о резултатима разматрања
матер јала и докумената које је Добављач припремио током извршења овог Уговора и
оцени рихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

ОБА ЕЗЕ ДОБАВlbA4A
ј Члан 8.

Добав . ач је дужан да У рокУ од 10 (словима: десет) дана благовремено затражи од
Наруч~оца-Корисника Услуге све потребне информације, разјашњења, документацијУ и
друге елевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколи~
благов
Добав~
плаflа
складу
Добав '
Наруч
Добав
цело
Корис
достиг
Добав '
станда

• РепУб
струке, одредбама овог Уговора и Конкурсном документацијом,
Добав ,-ач је дужан да У рокУ од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог
реализ=цијУ обавеза из Уговора и npafieњe и о томе обавести Наручиоца-Корисни
Услуге , писаној форми,
Добав' .ач је дужан да У рокУ од 3 (три) дана одреди одговорно лице за безбедност
здрав .. е на радУ
Добав .ач је дужан да Уредно одржава простор Наручиоца-Корисника Услуге У коп
борави за време вршења Услуге.

о Добављач не поступи У складУ са ставом првим овог члана, сматраТiе се да је
•емено прибавио све потребне податке за извршење Услуге У целости.
.ач је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобаFјање од
-а такси и пореза за део Услуга које сУ УтврFјене У ПрилогУ овог Уговора, а У
са прописима РепУблике Србије.
-ач је У обавези да достави контакт телефон и е-маил адресУ на којУ Fie
лац-Корисник Услуге УпУfiивати захтеве.
-ач је дужан да пружи УслугУ НаручиоцУ-Кориснику Услуге У складУ са својим
ним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења НаручиоL-у-

икУ Услуге о УнапреРјењима и побољшањима, иновацијама , и техничким
УТiима, која се односе на предмет овог Уговора.
-ач је дужан да Услуге изврши У свемУ према важеfiим техничким прописи а,
ідима и нормативима који важе за овУ врстУ посла, законским прописима У
ици Србији ,техничким Упутствима Наручиоца-Корисника Услуге, правилима

а
а

и

е
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Добављач се обавезује да, на захтев Наручиоца-Корисника услуге, презентира и
стручно образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је
припремио у реализацији Услуге по овом Уговору, пред надлежним органима
Наручиоца-Корисника услуге, као и о другим питањима која захтевају усклаfјеност
решења.
Добављач се обавезује да на захтев Наручиоца-Корисника услуге припреми
приступачне информације, ради упознавања запосле'них, представника огранака и
зависног привредног друштва Наручиоца-Корисника услуге и надлежних институција о
резултатима анализа и припремљеним актима везамим за реализацију предмета овог
Уговора.

Члан 9.
Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој
учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима
располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.
Уговорне стране су у обавези да по потреби .предузму и друге обавезе које се покажу
као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

РОК И ДИНАМИКА ПРУЖАFbА УСЛУГЕ
Члан 10.

Добављач fie пружање предметних услуга започети одмах након ступања Уговора на
снаry и увоfјења добављача у посао од стране Наручиоца-Корисника услуге
(максимално 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу).
Наручилац-Корисник услуге fie Захтев за извршење услуге доставити Добављачу
максимално 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снаry, а Добављач је у
обавези да пружање услуге започне одмах након упуfiеног Захтева од стране
Наручиоца-Корисника услуге. добављач је у обавези да потврди пријем е-maila, уколико
му је Захтев уручен у тој форми.
Добављач је обавезан да услугу врши у року од 36 (словима; тридесетшест) месеци,
односно три године од дана почетка пружања предметних услуга.

МЕСТО ПРУЖАFbА УСЛУГЕ
Члан 11.

Место пружања услуга су објекти ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ „Бајина Башта, ХЕ „Бајина
Башта, Перуfiац..

ГАРАНТНИ РОК
Члан 12.

Гарантни рок на пружене услуге је   nпесеци након истека важности
уговора.

За све уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту
квалитативног и квантитативног пријема услуга, веfi су се испољиле током употребе у
гарантном року, Наручилац-Корисник услуге Fie рекламацију о недостацима доставити
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bачу одмах, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана по утврђивању
атка. ;
bач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне
атке на пруженим услугама по важеFiим законским прописима РС, најкасније у
‚ 7(словима: седам) дана од дана пријема рекламације..
а потв ивања чињени а изложених !ју рТј ц, у рекламационом акту Наручиоца-
ика услуге, Добављач fle пружити рекламиране услуге о свом трошку, најкасније
івима: петнаест) дана од дана достављања рекламације од стране Наручиоца-
ика услуге. Гарантни рок на рекламираним услугама се продужава за време за
тернет, због недостатака, у гарантном року није коришfiен на начин за који је

иран и време проведено на отклањању недостатака. На рекламираним услугама
ови гарантни рок и износи   месеци од датума завршетка
ираних услуга. ;
ошкови ко и 6 п о з оковани Наручиоцу-Кориснику услуге, а везани с за1 УАУ Р У Р РУ У У У У
ање недостатака на рекламираним услугама, у гарантном року, иду на терет
- ача.

1

СРЕЦ ТВА ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

Члан 13. ;
1

Мени а као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Наруч лац - Корисник услуге користи право да захтева Меницу за добро изврше Iње
посла 'као средство финансијског обезбеt7ења којим Добављач обезбеfјује испуњеи~е
својих •бавеза у отвореном поступку, а која се доставља накасније у року од 10 (дес т)
дана п закључењу уговора.
Сви т•ошкови око прибављања средстава обезбеFјења падају на терет 'Добављача, а
исти м.ry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
МениL: за добро извршење посла може гласити на члана Групе понуFјача
ПонуFј-ча; али не и на Подизвођача.
Мени . за добро извршење посла мора бити у валути у којој је и понуда.
Ако с за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важно•т Менице за добро извршење посла мора се продужити.
Добав'.ач је обавезан да Наручиоцу - Кориснику услуге достави:
Мени ц~ , за добро извршење посла
Добав .ач је обавезан да Наручиоцу - Кориснику услуге достави, у року од 10 дана од
закљу ења Уговора:
1) бл. нко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права
протес а и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од
стране овлашFiеног лица,

2) Ме
мениц'
ПДВ-а
да еве
важењ

или

чно писмо - овлашfiење којим понуђач овлашfiује наручиоца да може наплати и
на износ од минимум (10°/о од вредности уговора) динара б~з
а 'роком важења минимално 30 дана дужим од рока трајања Уговора, с тviм
туални продужетак рока важења Уговора има за последицу и продужење ро~Са
менице и меничног овлашfiења за исти број дана,
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3) фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашflених лица за располагање
новчаним средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке.

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

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС), с тим да у
делу „Основ издавања и износ из основа/валута" треба ОБАВЕЗНО навести:
- У колони „Основ издавања менице" мора се навести: Уговор о јавној набавци број:
6.05.4 - Е.02.01. - 615017/ - 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, 80/2015, 76/2016 i 82/2017);
- У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;
- У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

Члан 14.
Достављање средстава финансијског обезбеТјења за добро извршење посла
Средство финансијског обезбеFјења за добро извршење посла гласи на Јавно
предузеflе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр.13, 11000 Београд -
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиnа број 1, 31250
Бајина Башта и доставља се лично или поштом на адресу:

Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта
са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку број.

Ј Н/2100/0385/2019
Члан 15.

Добављач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења овог Уговора
Кориснику услуге достави средство финансијског обезбеFјења за добро извршење посла
наведеног у члану 13.
Достављање средства финансијског обезбеђења из члана 13. представља одложни
услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.
Уколико се средство финансијског обезбеТјења не достави у остављеном року, сматраће
се да је Добављач одбио да закључи Уговор, а Наручилац-Корисник услуге задржава
право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

И3ВРШИОЦИ
Члан 16.

Извршиоци су ангажована лица од стране Добављача.
Добављач доставља Наручиоцу-Кориснику услуге:
- Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно
дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је
сагласан Наручилац-Корисник услуге (Списак извршилаца fie бити дат у Прилоry
Уговора).
Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или
више извршилаца, као и на образложен захтев Наручиоца-Корисника услуге Добављач
је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним

Страна 60 од 76



квали
Услуг=
Ако Д ~
овог У
Добав
овог У
У док~,којих ~
те Ус
који је
инфоі
Добав
распо
Услуге

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

Конкурсна документација ЈН/2100/0385/2019

етима и квалификацијама, Уз претходнУ писанУ сагласност Наручиоца-Корисника

бављач мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за ?време трајања
овора, све трошкове који настанУ таквом заменом сноси Добављачі.
-ач и извршиоци који сУ ангажовани на извршавањУ активности које сУ предмет
овора, дужни сУ да чувајУ поверљивост свих података и информација садржаних
ентацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, ~до

оТју У вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање
Уге, а У складУ са Уговором о чувањУ пословне тајне и поверљивик информација
Прилог Уз овај Уговор.
мације, подаци и документација које је Наручилац-Корисник Услуге достав о
-ачУ У извршавањУ предмета овог Уговора, Добављач не може стављати ~ а
агање треfiим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца-Кориснt1ка

ИНТЕ ЕКТУАЛНА СВОЈИНА
Члан 17. 1

Добав ач потврi7YJе да је носилац права интелектуалне својине и да fie предмет о~ог
Угово•а извршавати Уз поштовање обавеза које произилазе из важеfiих прописа који
регулишУ права интелектуалне својине У РепУблици Србији.
Накна
повре
Доба :
Наруч
које с
као и

ВАЖ

Угово

:

У за коришfiење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуал
У заштиFiених права интелектуалне својине треfiих лица, сноси У целос
ач.

У
и

ла;ц-Корисник Услуге има право трајног и неограниченог коришflења свих Услуга
предмет овог Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења,

ез икакве посебне накнаде.

ОСТ И СТУПАF6Е УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 18.

се закључује на период од 36 месеци.
Овај ,говор сматра се закљученим када га потпишУ законски заступници Уговорних
страна а', ступа на снагу када ДобављачУ складУ са роком из члана 13 овог Угово а
достав средставо финансијског обезбеFјења - МеницУ за добро извршење посла.

i  Члан 19.
Важно т Уговора траје до 30.04.2023. године.
Уколик
одред
Уговор
обавез

.

Обаве
реализ
програ

• Уговор није раскинут или престао да важи на други начин,, У складУ ба
ама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом Укупно
не вредности из овог Уговора а што не Утиче на одредбе о гарантном рокУ и
: ма из гарантног рока.
е које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биfiI е
•ване највише до износа средстава, која fie за тУ наменУ бити одобрена У новдм

У пословања'ЈП ЕПС за године У којима Tie се плаflати Уговорене обавезе.
Члан 20.

Овај У овор и његови Прилози сачињени сУ на српском језикУ.
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На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на
српском језику.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА
Члан 21.

Овлашfiени представмици за праfiење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:
- за Корисника услуге: Жељко Ивановиn — за извршење Уговора и вида
РадовановиТi — за финансијску реализацију Уговора.
Добављач именује   као лице за праfiење извршења
уговора од стране Добављача (попуњава Понуђач).
Именовани су дужни да врши следеfiе послове:

1. праflење степена и динамике реализације Уговора;
2. npafieњe датума истека Уговора;
3. праflење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних

одступања,
и друге послове, који су детаљно наведени у Решењима који су прилог Уговора.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УСЛУГЕ
Члан 22.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у
присуству овлашflених представника за праfiење Уговора.
У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и
квалитету, Наручилац-Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и
исту одмах достави Добављачу у року од 5 (словима: пет) дана.
Добављач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца-Корисника
услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 5 (словима:
пет) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.
Сва предложена решења и технички детаљи fie бити предмет усаглашавања и
одобравања од стране Наручиоца-Корисника услуге.
На крају сваког месеца овлашТiена лица Наручиоца-Корисника услуге fle оверити
извештај о стању телекомуникационог система, односно евентуалне извештаје о
интервенцији, достављене од Добављача.

вишд силА
Члан 23.

У случају више силе — непредвиFјених догаFјаја ван контроле Уговорних страна, који
спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору —
извршавање уговорених обавеза fie се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна
погоТјена таквим догаТјајем и за време за које траје немоryfiност извршења уговорних
Услуга услед наступања непредвиђених догаfјаја, под условом да је друга Уговорна
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обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више
i

ају наступања више силе, Добављач има право да продужи рок важења Уговора
време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услу а,

оковано вишом силом.
Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања ви
односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који
ава рок важења Уговора.

1ше
се

1
о виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна
може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу
г обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор. I

А ШТЕТЕ
Члан 24.

Доба -ач је у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео наручилац-Корис~ик
услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза
преуз= их овим Уговором.
Уколи
Доба
штете,
Наруч
обаве
(слови
Нијед
изма
а које
пита
услугајна страни Добављача.

о Наручилац-Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечиње а
ача и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпље е
Добављач је сагласан да Наручиоцу-Кориснику услуге исту накнади, тако ш о
лац-Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без noce6~ior
тења Добављача уз издавање одговарајуfiег обрачуна са роком плаflања од 15
а: петнаест) дана од датума издавања истог. '

а Уговорна страна неfiе бити одговорна за било какве посредне штете и/или за
у корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штет~а,
би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у
груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту

~

Навеј на ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било
које у оворне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних
тајни, ао и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 17. овог
Уговооа.

УГОв

У случ
Добав
0,5% 0
макси
додат
ПnaFia
дана
пенал
Уколик
која је
штете

РНА КАЗНА
Члан 25.

ју да Добављач, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуг~е,
ач је дужан да плати Наручиоцу-Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од
вредности из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњењај у

алном износу од 1 0% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза ~ а
вредност.
е пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет)

д дана издав'ања рачуна од стране Наручиоца-Корисника услуге за уговорне

Наручилац-Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету
вeFia од износа тих пенала, има право на накнаду разлике измеFју претрпљене
целости и исплаFiених пенала.
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РАСКИД УГОВОРА
Члан 26.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у
случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања
или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане
изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног
рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац-Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока
услед престанка потребе за ангажовањем Добављача, достављањем писане изјаве о
једностраном раскиду Уговора Добављачу и уз поштовање отказног рока од 15
(словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно
објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име
неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 25. овог Уговора, у висини од 10°/о
од укупне вредности Уговора, у свему у складу са 300, одговорност за штету због
неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих
овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора
усryпи, прода нити заложи треFiем лицу без претходне писане сагласности друге
Уговорене стране.

Члан 28.

Неважење било које одредбе овог Уговора неflе имати утицаја на важење осталих
одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 29.
Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе
одреFјених у члану 115. Закона, моry у писменој форми путем Анекса извршити измене и
допуне овог Уговора.

Члан 30.

Уговорне стране су сагласне да Tie 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 Tie
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 31.
На односе Уговорних страна, који нису уреfјени овим Уговором, примењују се
одговарајуfiе одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких
норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 32.

Саставни део овог Уговора чине:
1. Конкурсна документације за јавну набавку број ЈН/2100/0385/2019.
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2. По уда Добављача, број   од  
На•учиоца заведена под бројем дана 
пон ђач)

З. Об•азац структуре цене
4. Сп=цификација услуга
5. Сп ° разум о заједничком наступању - у случају подношења заједничке понуде
6. Реu1јења о одговорним лицима од стране Наручиоца за извршење

Уго ора
7. Спи ак радника Добављача
8. По = рда о безбедности и здрављу на раду

9. ПрLі ог о безбедности и здрављу на раду
10. Уг i=op о чувању пословне тајне и поверљивих информација.

Члан 33.
Угово • је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четирt) примерка
Наруч° оца-Корисника услуге и 2 (два) за Добављача.

НА • УЧИЛАЦ-КОРИСНИК УСЛУГЕ:

ЈП~' Електропривреда Србије" Београд,
Балканска бр.13,
11000 Београд

Огранак
"Др нско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

3opui а ЈовановиFi, дипл.економиста
Ф нансијски директор Огранка

године, која је код
године (не попуњава

i
ДОБАВlbАЧ:

и реализацију

;а

(Назив)

(Потпис) ;

(Име и презиме)
1

(Функција)'
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УГОВОР
о чувању пословне тајне и поверљивих информација

за ЈАВНУ нАБАВКУ број ЈН/2100/0385/2019 -  Интернета за пословне
кориснике"

Закључен између

1. Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Матични број
20053658, ПИБ 103920327, Текуfiи рачун 160-700-13 Banca lntesa ад Београд,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
које заступа Зорица Јовановиh, дипл.ецц. Финансијски директор Огранка
"Дринско — Лимске хидроелектране", по Пуномоfiју број 12.01.47976/1-15 од
24.09.2015. године и Допуне Пуномоflја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015.
године,

МБ 20053658
ПИБ 103920327
Текући рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: наручилац-Корисник услуге)

и
2.  из 

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
(у даљем тексту: Добављач)

Чланови групе/подизвоfјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)
1.  из  

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

2.  из  
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуFiи рачун број:  

У даљем тексту за потребе овог Уговора - заједнички назив Стране.

Члан 1.
Стране су се договориле да у вези са јавном набавком услуга "Услуга Интернета за
пословне кориснике", Јавна набавка број Јн/2100/0385/2019 (у даљем тексту: Услуге),
oмoryfle приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о
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лично ти, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврРјеним ов м
Угово•ом, законом и интерним актима страна.

Овај У, овор представља прилог основном Уговору број 
годин ~

Стран
однос.
Послq,
опште
caonui
зашти
обаве
саопиЈ
Држа
тајне; '
Носач
физи
преноi
Ознак:
подат-
његов
Давал~
предс
Прим
пријем
Подат
на обл
медиј
похран
сазнав
путем ~
својств
Физич
на ос с
о.беле
друштЕ

Посло
истра
произв
писме
којим
услов~
услуга
Свака i
од суш
инфорn

Члан 2.

од

су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговор ог
имају следеflе значење:
на тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није
позната нити је доступна треТiим лицима која би њеним коришflењем или
авањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
ена одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
ама или одговарајуFiим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би
авање треfiем лицу могло нанети штеry држаоцу пословне тајне;

= ц пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришfiење послов е

информација — су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали,
о поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се
и пословна тајна;
степена тајности — реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости

ка садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и(или) на
пратеfiу документацију; !
iц - Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који
ављају пословну тајну; ;
~ац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те
~м ,истих постаје Држалац пословне тајне;
iк о личности је •свака информација која се односи на физичко лице, без обзира
ик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронсiси
и сл.), по чијем налоry, у чије име, односно за чији рачун је информација

~ена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин
ња информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредиk,
вида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на дру 'о
о информације; ;
io лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредrв
)ву личног имена, јединственог матичног броја граFјана, адресног кода или другРг
ја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или
еног идентитета. i

• Члан 3.
на тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
вања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
дне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све; информације

о означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било
колностима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве!информације,
и околности свих преговора и сваког уговора измеfју Корисника у Пружаоца

~трана признаје да је пословна тајна или поверљива информација
тинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена
лација доспела до треfiе стране.

друге стране
ако би таква
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Свака страна fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важеFiим Законом
о заштити података о личности у Републици Србији.
Осим ако изричито није другачије уреfјено,

• ниједна страна нeFie користити пословну тајну или поверљиве информације друге
стране,

• неТiе одавати ове информације треfiој 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

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

Члан 4.
Прималац преузима на себе обавезу 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 захтева потпуно или делимично достављање. пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти, у складу са важеflим налогом или захтевом
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
омоryћио Даваоцу да се успротиви таквом налоry или эахтеву;
б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашfiеним 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 тpefie стране која је

овлашflена да ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришFiења

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

Члан 5.
Стране се обавезују да fle пословну тајну, када се она размењује преко незаштиfiених
веза (факс, интернет и слично), раэмењивати само уз примену .узајамно прихватљивих
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очува

Свака од Страна је обавезна да одреди:
• ме и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту:

Gадужено лице),
• оштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се под ци

азмењују у папирном облику ~
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криптовања, комбинованих са одговарајуТiим поступцима који заједно обезбеТјују
е поверљивости података. 1 ,

Члан 6.

• --маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају
оришfiењем интернет-а

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

Разме а података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења
обаве а из претходног става.
Сва о авештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка
у случ ју судског спора измеfју Страна, врши се у писаној форми, и то: ; препорученом
пошто са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем
елект•онске поште на контакте који су утврfјени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

~

Уколи о је примопредаја обављена коришflењем електронске поште, Прималац
обаве ан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, поша
пору са потврдом да је порука примљена.
Уколи
посло
посла
откри
посло
Слањ:
наруш

I
~
I
је
be

о Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном
ном тајном у року од два радна дана, рачунајуfiи у овај рок и дан када је порука
а, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за
ање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном
ном тајном примљена.
података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није

-на, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.
Члан 8.

Доста=љање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем,
врши се уз следеfiу напомену: „Информације које се налазе у овом документу
предс ављају пословну тајну   . Документ или његови делови се не моry
копир_ти, репродуковати или уступити без претходне сагласности „ ". ~
Прили ом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије
текст напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне
тајне. i
Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна
морају

Улиi

да садрже следеfiе ознаке степена тајности:
За Наручиоца-Корисника услуге:

Пословна тајна
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"

,а Балканска бр. 13. Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране"
Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа број 1,

или:
Поверљиво
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Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије"
Улица Балканска број 13. Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране"

Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа 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.
Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ
или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.
Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које 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 уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику,
укључујуfiи, али не ограничавајуflи 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 обавеза из овог Уговора, доfје до статусних промена код
уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуFiег 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 изазивати
последице које су дефинисане законом.

Члан 13.
Стране Tie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед
кршења одредби овог Уговора, реryлишу споразумно. Уколико се споразум не постигне,
уговара се стварна надлежност суда у Београду.
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Члан 14.
алне измене и допуне •овог Уговора на снази су само у случају да су састављене
ioj форми и потписане на прописани начин од стране овлашflених представнvка

~д Страна.
Члан 15.

е што није реryлисано одредбама овог Уговора, примениТiе се одредбе
вноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет
Іа.

Члан 16.
Овај говор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашflени заступници
обе Ојгране, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се
сматрф закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Обаве е према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које
су пр4ј ходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.
је сачињен у 6(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четирі) примерка
оца - Корисника услуге и 2 (два) за Добављача.

Угово
Нару~
Угово
одре

НА

за

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

УЧИЛАЦ-КОРИСНИК УСЛУГЕ:

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

11000 Београд
Огранак

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

31250 Бајина Башта

Зор ца Јовановиn, дипл.економиста
Ф нансијски директор Огранка

М.П.

ДОБАВlbA4:

(Назив) ;

(Име и прези'ме)

(Функција)
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Прилог о безбедности и здрављу на раду

за ЈАВНУ НАБАВКУ број Јн/2100/0385/2019
"Услуга Интернета за пословне кориснике"

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр. 13, Матични
број 20053658, ПИБ 103920327, Текуfiи рачун 160-700-13 Banca lntesa ад
Београд,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
које заступа Зорица Јовановиfi, дипл.ецц. Финансијски директор Огранка
"Дринско — Лимске хидроелектране", по Пуномоfiју број 12.01.47976/1-15 од
24.09.2015. године и Допуне Пуномоhја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015.
године,

1И6 20053658
ПИБ 103920327
Текуfiи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: Наручилац-Корисник услуге)

и
2.  из  

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
(у даљем тексту: Добављач)

Чланови групе/подизвоfјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)
1)  из 

Улица   број 
кога заступа ,  
МБ  
ПИБ  ~
Текуfiи рачун број:  

2)  из 
Улица   број 
кога заступа ,  
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,

Уводне одредбе
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э сагласно констатују да су посебно посвеFiене реализацији циљева безбедности
iвља на раду својих запослених и других лица који учествују 'у реализацији
а за јавну набавку број ЈН/2100/0385/2019 "Услуга Интернета за пословне
iике", као и свих других лица на чије здравље и безбедност моry да утичу радови
предмет Уговора. ;
су сагласне:
Да је Пословна политика Наручиоца - Корисника услуге спровоFјење и
унапреТјење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица
која учествују у радним процесима Наручиоца = Корисника услуге, као и лица
која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и
професионалних болести и доследно спровоFјење Закона о безбедности и
здравља на раду ("Сл. гласник РС', бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као
и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца - Корисника
услуге, која регулишу ову материју.

Да Наручилац - Корисник услуге захтева од Добављача да се прилик м
пружања услуга које су предмет овог Уговора, доследно придржава Послов~е
политике Наручио- Корисника услуге у вези са спровођењем и унапреfјењем
безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у
радним процесима Наручиоца - Корисника услуге, као и лица која се затекну у
радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и пр;офесионалн1их
болести и доследно спровоfјење Закона, као и других прописа Републv~ке
Србије и посебних аката Наручиоца - Корисника услуге, која регулишу оlву
материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могуfiи ниво
ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

Да Добављач прихвата захтеве Наручиоца - Корисника услуге из'тачке 11 става
другог Уводних одредби.

Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца - Корисника услуге
и права и обавеза Добављача, као и његових запослених и других лица која
ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора, а у вези
безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

Добављач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужНи су да у току
припрема за пружање услуга и које су предмет Уговора, у току трајања уговорн х
обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном poiry, поступај I у
свему у складу са Законом као и осталим прописима у Републици Србији кдји
регулишу ову материју и интерним актима наручиоца - Корисника услуге.

Добављач је дужан да обеэбеди рад на радним местима на којима су спроведеrе
мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, рад ~ а
околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштитуi на раду буцу
прилагоfјени и обезбеfјени тако да не угрожавају безбеднос~т и здравл~е
запослених и .свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет
Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у cao6pafiajy.
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4. Добављач је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
пружања услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР
(подизвоfјаче, кооперанте, повезана лица).

5. Добављач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у
току припрема за пружање услуга, , које су предмет Уговора, у току трајања
уговорених обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року,
придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и
инструкција о Б3Р које важе код Наручиоца - Корисника услуге, а посебно су
дужни да се придржавају следеfiих правила:
5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;
5.2. обавезно је. поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну

заштиту на раду;
5.3. процедуре Наручиоца - Корисника услуге за спровоFјење система контроле

приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;
5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида

увек морају да буду испоштоване;
5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у

просторијама Наручиоца - Корисника услуге, под утицајем алкохола или
других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца - Корисника услуге,
као и неовлашFiено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у
cao6pafiajy.

6. Добављач је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и
свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет
Уговора. ,
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац - Корисник услуге нeFie сносити
никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Добављачу по питању
повреда на раду, односно оштеfiења средстава за рад.

7. Добављач је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за
коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним
обукама у складу са Законом као и прописима који реryлишу БЗР у Републици
Србији и која Fie бити опремљена одговарајуfiим средствима и опремом за личну
заштиту на раду за пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са
прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и интерним актима
Наручиоца - Корисника услуге.

8. Добављач је дужан да о свом трошку. обезбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за
рад која fie бити коришfiена за пружање услуга који су предмет Уговора, а све у
складу са прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и интерним
актима Наручиоца - Корисника услуге.
Уколико Наручилац - Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне
стручне налазе ulunu извештаје ulunu атесте ulunu дозволе о извршеним
прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију
Наручиоца - Корисника услуге неfiе бити дозвољено.

Страна 74 од 76



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

Конкурсна документација ЈН/2100/0385/2019
1 !

обављач је дужан да Наручиоцу - Кориснику услуге најкасније 3 словима: три)
ана пре датума почетка пружања услуга, достави:
9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су

упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
9.2. списак средстава за рад која Tie бити ангажована за пружање услуга , и
9.3. податке о лицу за БЗР код Добављача.

У, списак лица из става 9.1. ове тачке, Добављач је дужан да достави доказе о:
9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и ;
9.1.4. коришFiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. i

1
10. L аручилац - Корисник услуге има право да врши контролу применеi превентивних

ера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора.
бављач је дужан да лицу одреFјеном од стране Наручиоца - Корисника услуге

о ory ryFifiи перманентно мо ност за спровоi7ење контроле примене; превентивнiпх
пЛ~ра за безбедан и здрав рад.
Наручилац - Корисник услуге има право да у случајевима непосредне опасности по

вот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења
овора, наложи заустављање даљег пружања услуга, док се не отклоне уочен~и
достаци и о томе одмах обавести Добављача као и надлежну инспекцијску
ужбу.
бављач се обавезује да поступи по налоry Наручиоца - Корисника услуге из
ава 3. ове тачке.

3
3

~

тране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
араТјују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
тране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуFiи
обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези ~а

рименом мера за отклањање ризика од повреFјивања, односно оштеfiења
равља запослених, као и да промптно обавештавају једна друry и своје
послене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово

тклањање.
ачин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврТјује се споразумом.
поразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код
орисника услуге одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера
јима се обезбеТјује безбедност и здравље свих запослених. ;

12. Дбављач је дужан да благовремено извештава Наручиоца - Корисника услуге о
с=им догаfјајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуга, које су
п:едмет Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

бављач је дужан да Наручиоцу - Кориснику услуге достави копију Извештаја о~вреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује
иликом пружања услуга које су предмет Уговора а који се повредио приликом
ужања услуга које су предмет Уговора и то у року од 24 (словима:
адесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.
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14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у б(словима: шест) истоветних примерака од којих је
4 (четири) примерка за Наручиоца - Корисника услуге и 2 (два) за Добављача.

НАРУЧИЛАЦ - кОРИСНИК УСЛУГЕ: ДОБАВlbАЧ:

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

11000 Београд
Огранак

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

31250 Бајина Башта
М.П. (Назив)

(Име и презиме)

Зорица Јовановиfi, дипл.економиста (Функција)
Финансијски директор Огранка

,
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