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Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019

На основу члана 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту Закон), члана 6. 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 набав е број 6.05.4 - Е.02.01 -
441898-2 2019. од 22.08.2019. године и Решења о образовању коми ије за јавну набавку број
6.05.4 - Е.02.01 - 441898- 2019. од 22.08.2019. године припремљена ј :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале

за јавну набавку УСЛУГА број ЈНМВ/2100/0307L

Садржај конкурсне документације:

редности
019

Страна
1. Општи подаци о јавној набавци 3
2. Подаци о предмету набавке 4
3 Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет,

количина и опис услуга...)
5

4 Услови за yчewfie у поступку ЈН и упутство како се доказује
испуњеност услова

8

5. Критеријум за доделу уговора 13
б. Упутство понуђачима како да сачине понуду 14
7. Обрасци (1-8) и Прилози (1 - 2) 32
8. Модел уговора 55
9. Уговор о чувању пословне тајне 67

Укупан број страна

'I . 

\

документациfе: 7;
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Н 'зив и адреса
Наручиоца

Јавно предузеfiе „Елекrропривреда Србије" Београд,
Балканска бр.13, 11000 Београд

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта

Интернет страница
Наручиоца www.eps.rs

Врста
,

поступка Јавна набавка мале вредности

Пред~ет јавне набавке Набавка УСЛУГА: „Обука за управљање хемикалијама"

Оп с сваке партије
Јавна набавка није обликована по партијама

Циљ поступка
1

~

Закључење Уговора о јавној набавци
•

Контакт
Милутин СимиТi, дипл.ецц.
e-mai1: milutin.simicCШeps.rs

Маријана CapиFi
e-mai1: mariiana.saric • e•s.rs
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

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

• Опис предмета јавне набавке: Обука за управљање хемикалијама.
• Назив из општег речника набавке: Услуге обуке у области езбедности
• Ознака из општег речника набавке: 80550000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спв'цификацији (поглавље 3.
Конкурсне документације)
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3. ТЕ?СНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 Врста и обим услуга

Предп~ет јавне набавке мале вредности ЈНМВ/2100/0307/2019 „Обука
хемикалијама"
елемеiјте:

Типови хемикалија и њихове карактеристике
Особине запаљивих и експлозивних хемикалија
Начин поступања са хемикалијама
Начин чувања хемикалија
Начин збрињавања након истека рока

i3аштита радника (средства эаштите
карактеристикама).

за управљање
је пружање услуга едукације радника. Обука треба да садржи следеflе

при раду са хемикалијама, са посебним

3.2 Об м услуге

Обука ће се одржати у једном дану, у месry Пружаоца услуге.
Теме, обим, динамика и број кандидата су наведени у Табели: 3.2.1.
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Табела: 3.2.1.

Назие обуке Теме на обуци Обим Динамика Број кандидата

Обука за управљање
хемикали ама~

- Типови хемикалија и њихове карактеристике
Особине запаљивих и експлозивних хемикалија

- Начин поступања са хемикалијама
- Начин чувања хемикалија
- Начин збрињавања након истека рока
- Заштита радника (средства заштите при раду са

хемикалијама, са посебним карактеристикама)

Једнодневна
обука

До краја маја
2020. год.

5

Страна 6 од 72



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019

3.3 Ро почетка пружања услуга
Изабр Iни ПонуFјач је у обавези да приступи извршавању услуге у року који не може бити дужи
од 20 (двадесет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца., односно позива путем е-
maila 4;након ступања Уговора на снаry.
Обаве а изабраног Понуfјача је да потврди пријем e-maila, уколико му је позив ynyfieн у тој
формkј 1.

Уколи о Понуђач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, Наручилац т,е
његову, понуду одбити као неприхватљиву.

3.4 Ро
Рок за

завршетка пружања услуга
ршетка извоfјења уговорених услуга је до краја маја 2020. године.

3.4. М~сто извршења услуга
Изабрани ПонуFјач fie реализовати ycnyry у свом месту пословања.
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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 ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ред,
бР•

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1.

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

регистре, односно

привредне регистре,

доказ доставити за

овај доказ

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

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

■ У случају да понуFјач подноси понуду са подизвођачем,
доставити и за сваког подизвоFјача

2.

Услов: да понуFјач и његов законски заступник није осуfјиван за неко од
да није осуfјиван за

заштите животне
дело преваре

казнене евиденције
послова - захтев

роТјења или према

криминала - Уверење
уда у Београду, којим
а неко од кривичних
у вези на интернет

објављено је
bavestenie-ke-га-

кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
кривична дела против привреде, кривична дела про-ив
средине, кривично дело примања или давања мита, кривпчно
Ј оказ:
- за правно лице:
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА - уверење из
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
за издавање овог уверења може се поднети према месту
месту пребивалишта.
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - За кривична дела организованог
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
се потврђује да понуfјач (правно лице) није осуfјиван
дела као члан организоване криминалне групе. С ти
страници Вишег суда у Београду
обавештењеhttр://www.bq.vi.sud.rs/1t/articles/о-visem-sudu
pravna-1ica.html

реде, против животне
вично дело преваре -
казнене евиденције

кривичног одељења
лица, односно

којом се потврТјује
против привреде,

примања или давања

обухвата податке из
редовног

Основног суда
је седиште домаfiег

страног правног
за кривична

З) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - За кривична дела против при
средине, кривично дело примања или давања мита, кр
Уверење Основног суда (које обухвата и податке и
за кривична дела која су у надлежности редовног
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаfiег правног
седиште представништва или огранка страног правног лица,
да понуFјач (правно лице) није осуfјиван за кривична дела
кривична дела против животне средине, кривично дело
мита, кривично дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју
правног лица, односно седиште представништва или огранка
лица, којом се потврТјује да понуFјач (правно лице) није осуi7иван
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'

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.
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 ааконских заступника, ове доказе
доставити за сваког од њих

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

■ У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
дОС/118виП1и и за сваког ПОди3в0ђдЧ8

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

3

•

~

•

;
,

;

Услов: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне

и

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији
! оказ:
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица
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 дока3и за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа
понуђачје дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода
приложи и потврде тих осталих локалних
органа/органиаација/установа

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

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

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

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

4

;

Услов: І a је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важеflих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
L оказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац
бр. 4.)
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Напомвна:
■ Изјава мора да буде потписана од странв овалшћеног лица за

заступање понуђача и оверена печатом.
■ Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављвна

за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица за заступање понуfјач из групе понуђача и
оверена печатом.

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

Ред.
број

ДОДАТНИ УСЛОВVI ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
76. ЗАКОНА

НАБАВКЕ И3 ЧЛАНА

5•

Технички капацитет
Услови:

која је акредитована у

за испитивања;

- да поседује акредитовану лабораторију за испитивања
складу са стандардом SRPS 1S0/1ЕС 17025

- да поседује сертификате 9001, 14001 и 18001

.І окази:

- да има важеfiи сертификат о акредитацији лабораториј
- да има важеfiе сертификате 9001, 14001 и 18001

g,

Кадровски капацитет
Услови:

sапосленог или радно

запосленог или радно
физиолошког дејства

издате од надлежног
ра о раду - за лице у
ангажовању - за лице

- Да има најмање 1 (једног) доктора хемијских наука
ангажованог у складу са чл.197-202 Закона о раду;

- Да има најмање 1 (једног) дипломираног биохемичара
ангажованог у складу са чл.197-202 Закона о раду; (због
хемикалија)

- Да има саветника за хемикалије са лиценцом

! окази:

- Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурањ
Фонда ПИО (образац М(или МЗА) и фотокопија Угов
радном односу, односно, фотокопија важеFiег уговора о
ангажована ван радног односа;

— лиценца за саветника за хемикалије
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Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне
услове из тачака 1, до б овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
Испуњ~еност обавезних услова из члана 75. став 1. сходно ставу 4. члана 77. Закона, Понуfјач
доказу е достављањем Изјаве (Образац број 6) којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношfiу, потврFјује да испуњава обавезне услове за учешfiе у поступку јавне набавке.
Испуњ~ност додатних услова, тј. услове за тачка 5 из напред наведене Табеле, Понуђач
доказује достављањем захтеваних доказа.
Сваки hодизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што
доказу достављањем тражене Изјаве (Образац број 6.1). Услове у вези са капацитетима из
члана 76. Закона, Понуfјач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.
Сваки 1онуТјач 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 тражене Изјаве
(Образац број 6). Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе
испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком Конкурсне
документације.
1. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од Понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако Понуfјач у остављеном,. примереном року који не може бити краТiи од пет дана, не
доставі на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац fie његову понуду
одбити као неприхватљиву.
2. , Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешfiе у поступку јавне набавке, односно Наручилац не
може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одреFјен Законом или
Конкур ном документацијом, ако је Понуfјач, навео у понуди интернет страницу на којој су
траженпі подаци јавно доступни. У том случају понуi7ач може, да у Изјави на свом
меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар
понуfја ' а. Уз наведену Изјаву, ПонуFјач може да достави и фотокопију Решења о упису
понуfја а у Регистар понуђача.
3. На основу члана 79. став 5. Закона понуFјач није дужан да доставља следеflе доказе који су
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извоЈд из регистра надлежног органа:
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2) дока и из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона
- регио~ар понуf~ача: www.anp.roв.pc
4.Нару~илац неfiе одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одреFјен
конкур ном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
5. Укол ко је доказ о испуњености услова електронски документ, ПонуТјач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се ypefjyje електронски
докумеі1т:
6. Ако П,онуFјач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи
којима Понуfјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе !
7. Ако П'онуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој Понуfјач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајуflи доказ за то, Наручилац
fie дозволити Понуfјачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

е
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8. Ако се у држави у којој ПонуТјач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона,
ПонуFјач може, .уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношfiу оверену пред судским или уп авним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе
9. ПонуТјач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пе дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца и
да је документује на прописани начин.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде fie се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена
услуге", датих у Обрасцу број 2 (Образац структуре цене).
Критеријјrм за оцењивање понуда „најнижа понуђена цена услуге" заснива се на понуfјеној
цени к о једином критеријуму.
У случ~ају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаfiег и страног ПонуТјача који пружају услуге, Наручилац мора изабрати понуду домаfiег
Понуђача под условом да његова понуi7ена цена није преко 5% веfiа у односу на најнижу
понуђе~ну цену страног Понуfјача.
У понуfјlену цену страног понуfјача урачунавају се и царинске дажбине.
Домаfi ~ : Понуi7ач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит
правни~~С лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на
доход к граТјана.
Ако је јбднета заједничка понуда, група понуfјача се сматра домаfiим понуfјачем ако је сваки
члан гупе понуТјача правно лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje порез на добит
правни~ лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на
дохода I граFјана.(лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Ако је поднета понуда са Подизвоfјачем, ПонуFјач се сматра домаfiим понуђачем, ако је
Понуfј~ч и његов ПодизвоFјач правно лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на
добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уреТјује порез
на дохqдак граfјана.(лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Предн Iст дата за домаfiе понуfјаче и добра домаТiег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у
поступ~цима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о
слободј1 ој трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваfiе се сходно одредбама
тог споразума.
Предност дата за домаfiе понуfјаче и добра домаfiег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у
поступцима јавних набавки у којима учествују понуt7ачи из држава потписница Споразума о
стабилизацији и придруживању измеfју Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваТiе се сходно одредбама тог
Споразума.

5.1 . Ре ервни критеријум

У случ ју да постоје две или више понуда са истом ценом, Наручилац fie уговор доделити
понуТја р'у,који буде извучен путем жреба.
Наручиhац fle писмено обавестити све понуfјаче који су поднели понуде о датуму када fle се
одржаті извлачење путем жреба. Жребом fie бити обухваflене само оне понуде које имају
једнаку 'најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба Наручилац fie извршити ја но, у
присус ву понуfјача и то тако што fle на одвојеним папирима који су исте величине боје
исписати називе пону~јача, те fle све те папире ставити у провидну кутију, одакле flеједан
члан Комисије извуFiи само један папир. ПонуРјачу чији назив буде на извученом папир 6иFie
додељ rн уговор о јавној набавци.

аПонуђ~'има који не присуствују овом поступку, Наручилац fle доставити записник извлачења
путем ~реба.
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да с чине понуду и потребне
податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, ка и услове под којима се
спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне на авке.
Понуfјач мора да испуњава све услове одреFјене Законом о јавј4им набавкама (у даљем
тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припре а и доставља на основу
позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као
неприхватљива

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена
Наручилац је припремио Конкурсну документацију на српском јези у и водиfiе поступак јавне
набавке на српском језику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки
прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити п•еведен на српски језик и
оверен од стране овлашfiеног преводиоца, у супротном fle понуда бити одбијена као
неприхватљива.

6.2 Начин састављања и подношења понуде
Понуfјач је обавезан да сачини понуду тако што ПонуТјач уписује т•ажене податке у обрасце
који су саставни део конкурсне документације и оверава је печа ом и потписом законског
заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашfiеног од
стране законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди. Доставља их заједно са
осталим документима који представљају обавезну садржину понуд
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не моry
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и обр
свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н`; „2 од н" и т
„н" представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због св
оштеfiени, означени бројем (меница), стављају се у посебну фо
означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора за
докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно пр
Србије",
Понуfјач подноси понуду у затвореној коверти. или кутији, тако
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно пр
Србије", огранак Дринско Лимске Хидроелектране, адреса Трг Ду
Бајина Башта писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набав
хемикалијама" - Јавна набавка број ЈНМВ/2100/0307/2019 - НЕ
На полеfјини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса
понуFјача, као и име и презиме овлашflеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуТјача, на полеfјини коверт
се ради о групи понуfјача и навести називе и адресу свих чланова
Уколико понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуfјача
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом овер

заца у понуди изврши на
ко све до „н од н", с тим да

је важности не смеју бити
ију, а на фолији се видно
епити при врху како би се

а се при отварању може
дузеflе „Електропривреда

а се при отварању може
дузеfiе „Електропривреда
ана Јерковиfiа бр.1, 31250

„Обука за управљање
ТВАРАТИ".
онуFјача, телефон и факс

је потребно назначити да
рупе понуђача.
може да се определи да
вају сви понуђачи из групе
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понуfј ча или група понуfјача може да одреди једног понуFјача из групе који fie потписивати и
печатом оверавати обрасце дате ; у конкурсној документацији, изузев образаца који
подраз~умевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношFiу морају бити
потпис; ни и оверени печатом од стране сваког понуfјача из групе понуђача.
У случ ју да се понуfјачи определе да један понуђач из групе потписује и .печатом оверава
обрасLје~  дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање~ изјава
под ма еријалном и кривичном одговорношflу), наведено треба дефинисати споразумом којим
се понуТјачи из групе меfјусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чи1-ји саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Уколико .је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуТјача.

6.3. Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из
чл. 75.~i 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
печатојп оверени) на начин предвиi7ен'следеfiим ставом ове тачке:

• јiопуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде" — Образац 1.
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Структqра цене "— Образац 2.
• 1бпуњена, потписана и печатом оверена „Табела техничких података" — Образац 2А.
• опуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуде" —

~бразац 3, ако Понуfјач эахтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона.
• Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди" — Образац

~рој 4.
• јI опуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2.

~акона — Образац 5.
• Попуњен, потписан и оверен Образац број 6- Изјава којом понуfјач потврfјује да

испуњавања обавезне услове за yчewFie у поступку јавне набавке~ .
• ПIопуњен, потписан и оверен Образац број 6.1 - Изјава којом подизвоfјач потврfјује да

kпуњавања обавезне услове за учешflе у поступку јавне набавке, у случају
подношења понуде са подизвоfјачем

• Средство финансијског обезбеfјења — попуњен, потписан и печатом оверен Образац 7,

• 1ј онуFјач да има важеfiи сертификат о акредитацији лабораторије за испитивања;
1

• Понуfјач да има важеfiе сертификате 9001, 14001 и 18001
• Гјјопуњен, потписан и печатом оверен образац „Кадровски капацитет" — Образац 8
• брасци, изјаве и докази одреi7ене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да

гј онуfјач подноси понуду са подизвоi7ачем или заједничку понуду подноси група
онуfјача

• Попуњен, потписан и печатом оверен „Модел уговора"
lодел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација

• dпоразум о заједничком наступању (у случају подношења заједничке понуде)
• 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 Tie одбити као неприхватљиву понуду Понуi7ача, за коју се у поступку стручне
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

~
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Уколико је неопходно да Понуfјач исправи грешке које је направи
понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, д
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац пс

6.4. Подношење и отварање понуда
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу с~
понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреi7е
неблаговременом, а Наручилац fie по окончању поступка отваран
вратити неотворену понуfјачу, са назнаком да је поднета неблаговр~
Комисија за јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно о
Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеfiа
Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Д
31250 Бајина Башта, Канцеларија Милутина СимиЋа, број 302.
Представници понуfјача који учествују у поступку јавног отвара
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне наба
учествовање у овом поступку, на меморандуму (пожељно),завед
потписом законског заступника понуfјача или другог засryпн
надлежног органа или лица овлашFiеног од стране законско
овлашflења у понуди.
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који
са Законом.

о приликом састављања
/жан је да поред такве
нуде и печат ПонуТјача.

~ Позивом за подношење
на који су послате.
ног у позиву, сматраfiе се
а понуда, овакву понуду
мено.
гворити дана наведеном у
Електропривреда Србије"
►шана Јерковиfiа број 1,

а понуда, морају да пре
зке писано овлашfiење за
эно и оверено печатом и
ка уписаног у регистар

заступника уз доставу

се уносе подаци у складу

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутнt4 овлашFiени представници
понуt7ача, који преузимају примерак записника.
Наручилац fie у року од три (3) дана од дана окончања поступка от арања понуда поштом или
електронским путем доставити записник о отварању понуда понуFјачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда.

6.5. Начин подношења понуде
ПонуFјач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети Понуfјач самостално, група понуfјача, као и онуfјач са ПодизвоFјачем.
Понуfјач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као Подизвоfјач. У случају да Понуfјач поступи суп отно наведеном упутству
свака понуда Понуђача у којој се појављује биfiе одбијена.
Понуfјач може бити члан само једне групе понуђача која подноси аједничку понуду, односно
учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је Понуfјач, у оквиру групе понуFјача,
поднео две или више заједничких понуда, Наручилац Fie све такве онуде одбити.
ПонуРјач који је члан групе понуFјача не може истовремено да уч'ествује као Подизвоfјач. У
случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуFјача у којој се
појављује биhе одбијена.

6.6. Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде понуТјач може да измени или д пуни веfi поднету понуду
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за јавну
набавку „Обука за управљање хемикалијама" - Јавна набавка број ЈНМВ/2100/0307/2019
— НЕ ОТВАРАТИ".
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У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fie 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.

~1
У року за подношење понуде понуfјач може да опозове поднету понуду писаним путем, на
адресу 'Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИв - Понуде за јавну набавку „Обука за управљање
хемикалијама" - Јавна набавка број ЈНМВ/2100/0307/2019 — НЕ OTBAPATVI".
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву
понуду неflе отварати, веfi fie је неотворену вратити понуfјачу.
Уколиіф ПонуFјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда,
Наруч лац Fie наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7. П ртије
Набавіа није обликована по партијама.

6.8. Понуда са варијантама
Понуд 'са варијантама није дозвољена.

6.9. одношење понуде са подизвоfјачима
Понуfј је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити
Подизв~оFјачу. Ако Понуfјач у понуди наведе да Tie делимично извршење набавке поверити
Подизвођачу, дужан је да наведе:1 1
назив јодизвоFјача, а уколико Уговор између Наручиоца и ПонуFјача буде закључен, тај
Подизв i fјач fle бити наведен у Уговору;
процен~т укупне вредности набавке који fle поверити Подизвоi7ачу, а који не може бити веflи
од 50о/о као и део предметне набавке који fie извршити преко Подизвоfјача.
Понуђаі у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број пgдизвоFјача и обавезан је да Наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи приступ код
подизв IТјача ради утврfјивања испуњености услова.
Обавез~а Понуfјача је да за Подизвоfјача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешТiе из члана 75. и
76. 3ак iна и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатн i услове ПонуРјач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоFјача.
Све об асце у понуди потписује и оверава Понуђач, изузев Обрасца 5 и Обрасца 6.1, које
попуња а, потписује и оверава сваки Подизвоfјач у своје име.
Понуfја 'i у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број по извоfјача.
Понуfја I не може ангажовати као Подизвоfјача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац fie реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуfја'.i може ангажовати као Подизвоfјача лице које није навео у понуди, ако је на страни
Подизво,ђача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаfiања, ако то лице
испуњааа све услове одреfјене за Подизвођача и уколико добије претходну сагласност
Наручи ~ца. Наручилац може на захтев Подизвоfјача и где природа предмета набавке то
дозвољ~ава пренети доспела потраживања директно Подизвоfјачу, за део набавке који се
извршава преко тог Подизвоfјача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелихi

i
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потраживања директно ПодизвоFјачу наручилац fie омоryFiити Пон,ђачу да у року од 5(пет)
дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потра ивање није доспело.

6.10. Подношење заједничке понуде
У случају да више понуfјача поднесе заједничку понуду, они као с~
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који ~
прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:
податке о члану групе који Fie бити Носилац посла, односно који Fi
заступати Групу понуђача пред Наручиоцем;
опис послова сваког од понуђача из Групе понуђача у извршењу Уг~
Сваки понуfјач из Групе понуi7ача која подноси заједничку понуду
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку
75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих
капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуfјачи из гру
основу достављених доказа дефинисаних Конкурсном документаци
У случају заједничке понуде Групе понуfјача Образац 1, Образац
потписује и оверава члан Групе понуi7ача који је одреFјен као Н•
чланова Групе понуfјача. Образац 4 и Образац 5 и Образац 6 поп
сваки члан Групе понуfјача у своје име, Обрасце 7, 7.1 и 7.2, попу
понуfјача који fie доставити тражено средство обезбеFјења. Образ.
оверава један или више чланова Групе понуfјача у своје име, а у
начин Група понуfјача испуњава тражени услов.
Понуt7ачи из Групе понуђача одговорају неограничено солидарно п~

6.11. ПонуТјена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуFје
на додату вредност, сматраflе се сагласно Закону, да је иста без по
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са
правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке мер
цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљиво
ПонуFјена цена укључује све трошкове реализације предмета наба
и све зависне трошкове.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац
чланом 92. Закона.

6.12. Корекција цене
Након закључења уговора, Наручилац може дозволити промену у
динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због
промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-o
банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара н
понуде.

Iставни део понуде морају
се меfјусобно и према

бавезно садржи податке

поднети понуду и који fle

вора.
мора да испуњава услове
слови эа учешfiе из члана
слова. Услове у вези са
е испуњавају заједно, на
ом.

2 и Образац 3 попуњава,
силац посла у Споразуму
њава, потписује и оверава
.ава и оверава члан Групе
ц 8 попуњава, потписује и
ависности од тога на који

ема Наручиоцу.

а цена са или без пореза
еза на додату вредност.

две децимале у складу са
•давна fie бити јединична

ке до места испоруке, као

е поступити у складу са

говорене цене изражене у
којег се може дозволити
(према подацима Народне
а дан истека рока важења
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Корек ија цене fie се применити само када промена курса буде вeFia од ± 5% и вршиfiе се
искљу иво на основУ писаног захтева ПонУi7ача, односно писаног захтева Наручиоца.
У случ јУ примене корекције цене ПонУFјач fie издати Рачун на основУ Уговорених јединичних
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. Н чин и услови плаnања
Наручи'лац се обавезује да изабраном ПонУfјачу плати извршенУ УслугУ динарском дознаком
на тек~iћи рачун ПонУfјача, У РокУ од 45 (четрдесетпет) дана, а након закључења Уговора,
испуње~ња одложног Услова и пријема исправног рачуна на писарници Огранка ДЛХЕ «Бајина
Башта>i;за извршене Услуге, које fie оверити одговорна лица Наручиоца.
ПонУFј I~ је дужан да приликом достављања рачуна обавезно приложи и попуњен, потписан и
оверен ~3аписник о квантитативном и квалитативном пријемУ Услуга, од стране Наручиоца и
од стР не ПонУfјача, као и Извештај ПонУfјача — ПРУжаоца Услуга, који УкључујУ извршене
Услуге исказане по РачунУ. Записник мора садржати спецификацијУ факryрисаних Услуга,
читко наведено количина и цене. Валидност Рачуна се потвРFјУје и Записником. Наручилац
задржаза право да од ПонУfјача - Пружаоца Услуга тражи Разјашњење позиција Записника.
ПонУРја — ПРУжалац Услуга је дужан да НаручиоцУ пошаље писано Разјашњење Записника У
РокУ о,L два дана. Уколико ПонУFјач - ПРУжалац Услуга не пошаље Разјашњење Записника,
Рачун 1 е~  бити враfiен.
Рачун мора бити достављен на адресУ Наручиоца: Јавно предузеfiе „Електропр вреда
СРбије'~; Београд, Балканска бР.13. Огранак „ДРинско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
ТРг ДУшана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта.
У испо9~тављеном РачунУ изабрани ПонУfјач 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 сматрати неисправним. Уколико, због
коришfi ~ ња Различитих шифрарника и софтверских Решења није могУfiе У самом рачунУ
навестtј горе наведени тачан назив, изабрани ПонУi7ач је обавезан да Уз Рачун достави
прилог іqa Упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из Конкурсне
докумеіtтације и прихваhене понуде.
У случа~У примене корекције цене ПонУђач Tie издати рачун на основУ Уговорених јединичних
цена, ~ за; вредност корекције цене на РачунУ fie исказати као корекцијУ рачуна књижно
задуже е/одобрење, или fie Уз Рачун за корекцијУ цене доставити књижно
задуже~е/одобрење.
Обавез ~ које доспевајУ након истека актуелног ТРогодишњег ПРограма пословања, биfiе
Реализ ване највише до износа средстава, која fie за тУ наменУ бити одобрена у новом
програ у пословања ЈП ЕПС за године У којима fie се плаfiати Уговорене обавезе.
Напом на у вези са плаТiањем услуга уколико их изводи страно правно лице:

У сл ч~II  да е пон ач страно лице, плаflање не изден На чилац fle изв шити наконУ 1У 1 У~) Р Р тУ РУ Р
одбитка~ пореэа на добит по одбиткУ на УговоренУ вредност У складУ са пореским прописима
РепУблике СРбије. Уговорена цена без ПДв сматра се бруто вредношfiУ за потребе обрачуна
пореза Ia добит по одбиткУ.
У случаlјУ да је РепУблика СРбија са домицилном земљом ПонУТјача закључила УговоР о
избегавањУ двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан У УговорУ о избегавањУ
двоструког опорезивања ПонУfјач, страно лице је У обавези да НаручиоцУ Услуге достави,
приликом потписивања Уговора или У РокУ осам дана од дана потписивања Уговора, доказе о
статусУ резидента домицилне државе и то потврдУ о Резидентности оверенУ од надлежног
органа домицилне државе на обрасцУ одреFјеном прописима РепУблике СРбије или У~
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овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног о
Пружаоца услуге и доказ да је стварни власник прихода, уколик
домицилном земљом понуfјача - неризидента закључила Уговор
опорезивања. Закључени уговори о избегавању двоструког опорЕ
сајту Министарства финансија, Пореска управа (www.poresk~
dvostruko-oporezivanје).

~гана домицилне државе
~ је Република Србија са
о избегавању двоструког
зивања објављени су на
uprava.gov. rs/sr/.../ugovori-

У случају да понуfјач - нерезидент РС не достави доказе о стат у~ су резидентности и да је
стварни власник прихода, Наручилац fie обрачунати и обуставити о1д плаflања порез на добит
по одбитку по пуној стопи у складу са пореским прописима Р публике Србије, који су
објављени на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.r /закони), односно неflе
применити Уговор о избегавању двоструког опорезивања закључе са домицилном земљом
понуРјача.
ПонуFјач је у обавези да достави доказе за сваку календарску гЈРдину. (у случају набавке
услуге која се реализује током више календарских година).
Уколико понуfјач, страно лице не достави доказе из претхол
обрачунати, одбити и платити порез по одбитку у складу са пропи
примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезиваЕ
понуђача.
Уколико услуге које су предмет набавке нису садржане у уговор
опорезивања, Наручилац fle обрачунати, одбити и платити пор
прописима Републике Србије.
У случају да је Република Србија са домицилном земљом ПонуТја
избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке н
избегавању двоструког опорезивања
Наручилац fie обрачунати, одбити и платити порез по одбитку у складу са
прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства
(www. mfin.gov. rs/закони).

6.14. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) дана од дан
У случају да понуfјач наведе краfiи рок важења понуде, пону
неприхватљива.

6.15. Средства финансијског обезбеТјења
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског об
СФО) којим понуFјачи обезбеfјују испуњење својих обавеза у
набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговор
по закључењу уговора или по испоруци).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеТјења падају н
могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијск
Средства финансијског обезбеFјења морају да буду у валути у којој
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење
СФО мора се продужити.

6.15.1. Средство обезбеFјења за озбиљност понуде
Рок важења средства обезбеFјења за озбиљност понуде мо
календарских дана дужи од рока важења понуде (опција понуде).

ног става Наручилац Tie
;има Републике Србије без
а са домицилном земљом

о избегавању двоструког
з по одбитку у складу са

а није закључила уговор о
ije садржан у уговору о

пореским
финансија

отварања понуда.
а fle бити одбијена, као

збеfјења (у даљем тексту
отвореном посryпку јавне
их обавеза (достављају се

терет понуfјача, а и исти

г обезбеђења.
је и понуда.
говорне обавезе, важност

а да буде минимум 30
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Износ с~редства обезбеfјења за озбиљност понуде је 1 О% вредности понуде без ПДв.
Основ за наплату средства обезбеFјења за озбиљност понуде су:
- уколи
понуду ~
- уколи о понуfјач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико понуFјач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за
добро извршење посла/повраflај аванса у складу са захтевима из конкурсне документаLије.

о понуfјач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју

Меница за озбиљност понуде
ПонуТја је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
1) бла I о сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

• Lздата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране за онског
зас пника или лица по овлашfiењу законског заступника, на начин који прописује З1акон о
мемици ( Сл. лист FHPJ бр. 104/46, Сл. лист CFPJ 

~
бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и Сл. лист

СРм",бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/О3 Уст. повеља);
• iвидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка Ср~бије у
скл ду' са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овr~ашfiења („Сл. гласник РС° бр. 56/11 и 80/15) и то докуменryје овереним зактевом
пос і овној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу
кога~се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став'2.
Одлуке);

2) Мен Iчно писмо. - овлашТiење којим понуFјач овлашfiује наручиоца да може наплатити
меницу~ на износ од минимум 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евенryални продужетак рока
важењаr "понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овла Тiења,
које_ мора бити издато на основу Закона о меници; ~
3) овлаtиflење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и меничног
овлашfi ња за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
законск ' заступник понуfјача.
4) фото опију важеТiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчанv~i средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке.
5) Фотоl~копију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашfiених за потпис

менице/овлашFiења (Оверени потписи лица овлашfiених за заступање).
6) Дока~ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

Захт ва за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
мени~це или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС), с тим да у
делу ј~Основ издавања и износ из основа/валута" треба ОБАВЕЗНО навести:

- 'колонии „Основ издавања менице" мора се навести: учешfiе у јавној набавци
, Електропривреде Србије" Београд - Огранак ДЛХЕ, Бајина Башт~ ЈН
ЈНМВ/2100/0307/2019, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
н~ачину воFјења Регистра меница и овлашfiења („Службени гласник Републике Србије"
рој 56/11);

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

У случају да изабрани Понуfјач после истека рока за подношење понуда, а у року
важења опције понуде, повуче или измени понуду, благовремено не потпише У~овор
када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави исправно средство
финансијског обезбеfјења за добро извршење посла у складу са захтевима из Конкурсне
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документације, Наручилац има право да изврши наплату бла ко сопствене менице за
озбиљност понуде.
Меница Fie бити враflена Понуfјачу у року од осам дана од дана пр даје Наручиоцу средства
финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом Уговору.
Меница fle бити враFiена Понуfјачу са којим није закључен уго ор одмах по закључењу
уговора са Понуfјачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеfјења није достављемо складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда Tie бити одбијена као неп I ихватљива због битних
недостатака.

6.15.2. Средство обезбеТјења за добро изврше е посла
Рок важења средства обезбеFјења за добро извршење посла м ра да буде минимум 30
календарских дана дужи од рока важења уговора/рока одреfјеног з коначно извршење посла.
Износ средства обезбеFјења за добро извршење посла је 1 0% од в едности уговора без ПДв.
Основ за наплату средства обезбеfјења за добро извршење посла је: случај да друга
уговорна страна не испуни било коју уговорну обавезу.

Меница за добро извршење посла
Понуi7ач је обавезан да Наручиоцу достави, у року од 10 дана од :акључења 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 овлашТiеног
лица,

2) Менично писмо — овлашfiење којим понуFјач oвnawfiyje нару
меницу на износ од минимум 10 % од вредности уговора (бе
минимално 30 дана дужим од рока важења Уговора, с тим да е
важења Уговора има за последицу и продужење рока важења мен

иоца да може наплатити
ПДВ-а) са роком важења

енryални продужетак рока
це и меничног овлашfiења,

3) фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа oвnawfie их лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од ране банке.

4) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лиц. овлашfiених за потпис
менице/овлашfiења (Оверени потписи лица овлашflених за зас пање).

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке кој= је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и о лашfiења НБС), с тим да у
делу „Основ издавања и износ из основа/валута" треба ОБАВ : ЗНО навести:
- У колони „Основ издавања менице" мора се навести: Уг~вор о јавној набавци број:
 , а све у складу са Одлуком о ближим ус овима, садржини и начину
воfјења Регистра меница и овлашТiења („Службени глас ик Републике Србије" број
56/11);
У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који ј- меница издата;
У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на кој се меница издаје.
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Напом 'на!!! ;
Мвниц~ за добро извршење посла обавезно се доставља у року од 10 дана од
закључења Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида
Уговора и актиеирање, код банкв, Менице за озбиљност понуде.
Меница за добро извршење посла може бити наплаfiена у случају да изабрани понуђач
не бус~е извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором.

Достављање средстава финансијског обезбеђења
Средство финансијског обезбеi7ења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
понуде и гласи на Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско —
Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Господар Јованова бр. 24., 32000 Чачак.
Средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, и доставља се лично или поштом на адресу:

Трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта
са назнаком: Средство финансијског обезбеfјења за ЈН бр. ЈНМВ/2100/0307/2019

6.16. Н'чин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биflе коришfiени само у току поступка
јавне н ~бавке у складу са позивом и неfiе бити доступни ником изван круга лица која су
укључе а у поступак јавне набавке. Ови подаци неfiе бити објављеми приликом отварања
понуда ~і у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости
подата а добијених у понуди.
Као по ерљива, понуfјач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ј ни један јавни регистар, или која на други начин нису досryпна, као и пословне
податке који су прописима одређени као поверљиви.
Наручилац fie као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словим имају исписано „ПОВЕРlbИВО".
Наручи ~ац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се іао поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац
fie позвати понуfјача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач fie то учинити тако што fie
његов г~редставник изнад ознаке поверљивости написати „ОПО3ИВ", уписати датум, време и
потпис 'ти се.
Ако пон, fјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докуменаТа, Наручилац
fie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручијіац је дужан да доследно по'штује законите интересе понуfјача, штитеfiи њихове
техничк и пословне тајне у смислу закона којим се ypefjyje заштита пословне тајне.
Hefie се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.
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6.17. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заu.тити на раду и других
прописа

Понуfјач је дужан да при састављању понуде изричито наведе д је поштовао обавезе које
произлазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Образац бр. 5 из Конкурсне документације).

6.18. Накнада за коришnење патената
Накнаду за коришflење патената, као и одговорност за повреду заштиFiених права
интелектуалне својине треfiих лица сноси Понуђач.

6.19. Начело заштите животне средине и обезбеfЈивања енерге ске ефикасности
Наручилац је дужан да набавља услуге која не эагаfјују, односн • који минимално утичу на
животну средину, односно који обезбеђују адекватно смање -е потрошње енергије —
енергетску ефикасност.

6.20. Додатне информације и објашњења
Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наруч
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној до
дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу
ОБЈАШFbEFbA — позив за јавну набавку број ЈНМВ/2100/0З07/2 і
хемикалијама" или електронским путем на следеflе e-mail адр
mariiana.saricГШeps.rs радним данима (понедељак — петак) у време
ПИТАF6А И ЗАХТЕВЕ ЗА ПOJAWF6EF6EM ПОСЛАТИ ОБАВЕЗМО НА ОБЕ НАВЕДЕНЕ
ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ). Захтев за појашњење примљен посл
током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првоi
Наручилац fie у року од три дана по пријему захтева објавити Одг
јавних набавки и својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није доз
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од страні
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила д
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог докуе
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено до
Ако наручилац у року предвиТјеном за подношење понуда изм
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне
набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам
рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи ро
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиТјеног за подношење понуда Наручилац
допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одреfјен ч!паном 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. кin.qov. rs).

оца додатне информације
да укаже Наручиоцу и на
ментацији, најкасније пет
аручиоца, са назнаком:

19 „Обука за управљање
се: milutin.simicГШeps.rs и
у од 07 до 15 часова (СВА

наведеног времена или
следеfiег радног дана.
вор на захтев на Порталу

ољено.
наручиоца или понуFјача

істављање дужна је да од
ента, што је друга страна
;тављање.
ни или допуни конкурсну
~бјави на Порталу јавних

ли мање дана пре истека
за подношење понуда и

може да мења нити да
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6.21. Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво ПонуFјач и не може тражити од
наручv~оца накнаду трошкова.
Понуfј ч 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 гfоступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израFјени у
складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеfјења, под условом да је Понуfјач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.22. додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручиіац може да захтева од Понуfјача додатна објашњења која fie му помоТiи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуFјач'а, односно његовог Подизвоfјача.
Уколико~ .је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fle Понуi7ачу оставити
пр'имер ни рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омоryflи Наручиоцу контролу
(увид) од понуfјача, као и код његовог'Подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност Понуfјача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случа у; разлике измеFју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуFја , не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац fie његову понуду одбити као
неприхватљиву.

;

6.23. Р злози за одбијање понуде
Понуда fie бити одбијена ако:

- ј неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуfiа;
- ако се Понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака;

има битне недостатке сходно члану 106. 3ЈН
односнд' ако:

• Гјрнуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешfiе;
• Гнуђач не докаже да испуњава:додатне услове;
• Гонуfјач није доставио тражено средство обезбеfјења;
• ј понуFјени рок важења понуде краflи од прописаног;
• п~онуда садржи друге недостатке због којих није мoryfie утврдити стварну сад жину

п ~ нуде или није мoryFie упоредити је са другим понудама
наручигјац fie донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.

6.24. Ро за доношење Одлуке о додели уговора/обустави
Наручилац fle одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу јавних
набавки и'  на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
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6.25. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђ ч у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне на авке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
• учинио повреду конкуренције;
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који п
испуњавао своје обавезе по раније закљуrченим уговорима о јав
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
позива за подношење понуда.
Доказ наведеног може бити:

• правоснажна судска одлука или коначна одлу+ка другог надле
• исправа о реализованом средству обезбеFјења испуњења

набавке или испуњења уговорних обавеза;
• исправа о наплаfiеној уговорној казни;
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњ
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемена

под условима предвиfјеним законом којим се ypefjyjy облигац
• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци

понуди као подизвоТјачи, односно чланови групе понуfјача;
• други одговарајуFiи доказ примерен предмету јавне набавке

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раниј
јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тач
се односи на постутак који је спровео или уговор који је закључи
предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац fie поступити на наведене начине и у случају заједни
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног
понуРјача.

6.26. Увид у документацијуr
ПонуТјач има право да изврши увид у документацију о спроведе
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обу~
поднети писмени захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омоryТiи увид у ~
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року+ о
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складц са чл.14.

6.27. Заштита права понуrfјача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заi
упупством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу
1)-7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач.
упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којоn
таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права пр
нару+чиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

азлога одбио да закључи

онуди обавезао.
тврfјује да понуi7ач није
им набавкама који су се
године пре објављивања

ног органа;
обавеза у поступку јавне

- не у уговореном року;
а уговора дата на начин и
они односи;

лица која нису означена у

оји се односи на испуњење
закљу+ченим уговорима о

а 1) члана 82. Закона, који.
~ и други наручилац ако је

ке понуде групе понуђача
или више чланова групе

~ом поступку јавне набавке
тави посту+пка о чему+ може

оку+ментацију и копирање
~ два дана од дана пријема
Закона.

титу права, са детаљним
са чланом 151. став 1. тач.
1)-3) Закона и детаљним
се потврfјује да је уплата

iликом подношења захтева
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Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев а заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:

1

ЈП „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина
Башта Ј ХЕ „Бајина Башта", Трг Душана Јерковиfiа бр. 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком
Захтев а заштиту права за ЈНМв услуга „Обука за управљање хемикалијама", бр.ЈНМВ
ЈНМВ/2100/0307/2019, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев
milutin.s

за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на е-маил:.
mic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.

Захтев а заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње іјаручиоца, осим ако овим законом није другачије одреFјено.

;  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста посryпка, садржина позива за подношење
понуда ~iли конкурсне документације сматраfiе се благовременим ако је примљен. од стране
наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзиbа на
начин остављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог
закона~указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонир.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подн шење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе се благовременим
уколико 'е поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави постцпка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки '
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу ci одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручи ац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за зашт i у права, које садржи податке из Прилога 3lb.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно ,упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом
151. став 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и'адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу Наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца
4) повре'qe прописа којима се ypef)ује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврЈу о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) лотпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац fle
такав за i тев одбацити закључком.
Закључ к Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три
дана од ‚ана доношења.
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка; поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
Наручиоцу.
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Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџе а Републике Србије (број
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаfiања 153 или 253, позив на број ЈНМВ210003072019,
сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, Огранак "Дринско — Лимске хидроеле ране" Бајина Башта - ХЕ
„Бајина Башта", Трг Душана Јерковиfiа бр. 1, 31250 Бајина Башта, јн. бр.
ЈНМВ/2100/0307/2019, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од: 60.000,00
динара у поступку јавне набавке мале вредности.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим р-дњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подн•сиоцу захтева за заштиту
права на писани, захтев надокнадити трошкове настале по основу з: штите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтев. за заштиту права мора
Наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по осн•ву заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка омисија одлучује да ли fie
свака странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити поде -ени сразмерно усвојеном
захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које тра е накнаду.
Накнаду трошкова мoryfie је тражити до доношења одлуке Нару иоца, односно Републичке
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републіічке комисије је извршни
наслов.
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) 3ЈН

Потврда којом се потврfјује да је уплата таксе извршена, а кој се прилаже уз захтев за
заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би с- 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. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одреfјен рачун бY4ета 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 с едеfiе елементе:
(1)
(2)

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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 с•едстава реализован, као и
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајуfiи извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства фин нсија — Управе за трезор и
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос р~ализован.
износ таксе из члана 156. 3ЈН чија се уплата врши;
број рачуна: 840-30678845-06;
шифру плаfiања: 153 или 253;
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
корисник: буџет Републике Србије;
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(9) назив угiлатиоца, 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 банк~е или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.

3. Потврд  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 припадајуfiег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезі.о социјално осигурање 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
субјектіф који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.

5. Пример
уплату i
набавки

к правилно попуњеног налога; за пренос и примерак правилно попуњеног налога за
огу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-о-upiati-repubiicke-administrativne-takse.html и
http://wи°ли. kjn.gov.rs/downioad/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА~ И3 ИНОСТРАНСТВА
Уплата аксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на
девизни рачун Министарства финансија — Управе за трезор

НАЗИВ ј1 АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Б~еоград, ул. Немањина бр. 17
Србија р
SW1FT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ 1 'АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министа~рство финансија
Управа а трезор
ул. Поп 1укина бр. 7-9
11000 6оград
1BAN: RЅ 35908500103019323073

НАПОМ , НА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеnе информације о
плаfiањ - ,,детагbи плаflања" (F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
— број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
назив на~ручиоца у поступку јавне набавке.
У прилоу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT 1NSTRUCTIONS

SW1FT MESSAGE МТ103 — EUR
F1ELD В2А: VALUE DATE — EUR- AMOUNT

F1ELD 5,ОК: ORDERING CUSTOMER
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FIELD 56A:

(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX

DEUTSCHE BANK AG,

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

F/M

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE

BANK OF SERBIA — NBS

NEMANJINA 17

SERBIA

/DE20500700100935930800

/RS35908500103019323073

MIN ISTARSTVO FINAIt4SIJA

UPRAVA ZA TREZOR

POP LUKINA 7-9

BEOGRAD

(NATIONAL

BEOGRAD,

FIELD 59:

(BENEFICIARY)

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE MT103 — USD

FIELD 32A: VALUE DATE — USD-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:

(INTERMEDIARY)

BKTRUS33XXX

DEUTSCHE BANK TRUST

AMERICAS, NEW YORK

60 WALL STREET

UNITED STATES

COMPANIY

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE

BANK OF SERBIA —NB

NEMANJINA 17

SERBIA

.

(NATIONAL

BEOGRAD,

FIELD 59:

(BENEFICIARY)

/RS3590850010301933073

MINISTARSTVO FINA

UPRAVA ZA TREZOR

POP LUKINA 7-9

BEOGRAD

SIJA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
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6.28. Закључивање уговора
. ј

Наручилац Tie доставити уговор о јавној набавци понуfјачу којем је додељен уговор у року од
8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуi7аL i којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од
дана за~кључења уговора достави бланко сопствену меницу као СФО за добро извршење
посла са пратеfiом документацијом.
Ако пон~fјач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року
од 7 (едам) дана, Наручилац може закључити са првим следеFiим најповољнијим
понуfја ем.
Уколико' , у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихват~ ива, наручилац fie сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са
понуfјан'ем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.29. Изм не током трајања уговора
Наручи rnац може након закључења уговора о јавној набавци без спровоFјења поступка јавне
набавкповеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о
јавним абавкама.
Наручи ац може повеТiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупме вредности уговора под условом да има обезбеfјена финансијска
средств~, у случају непредвиТјених околности приликом реализације Уговора, за које се није
могло з ати приликом планирања набавке.
Након з~акључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и ''
других битник елемената уговора из објективних разлога који су јасно и прецизно одреРјени у ;
конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним ;
прописviма, као што су: виша сила, измена важеfiих законских прописа, мере државних органа ;
и измењене околности на тржишту настале услед више силе.
У наведеним случајевима наручилац fie донети Одлуку о измени уговора која садржи податке
у складу, са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на
Портал јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
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7.ОБРАСЦVI и ПРVIЛО3И
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ОБРАЗАЦ б'р. 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.   од   за поступакјавне набавке мале
вредно и— услуге „Обука за управљање хемикалијама", ЈНМв бр. ЈНМв/2100/0307/2019

Vопш Iи подаци о понУЂдчv

Назив п о
I,
нуfјача:

Адреса I
I
онуТјача:

Матичн 
~
број понуђача:

Порескиlидентификациони број (ПИБ):
врста правног
велико,

лица: микро, мало, средње,
изичко лице

Име особе за контакт:

Електро ска адреса понуfјача (e-mail):

Телефон:

телефа с:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашFiено за потписивање уговора
~

2) пону у подноси:

А) сдмостдлно
6) сд подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понvду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвоfјачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико ронуду подноси група понуђача
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з) подаци о подизвоЋачу

Назив понуfјача:

Адреса понуFјача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ):
Врста правног лица: микро, мало, средње,
велико, физичко лице

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуFјача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуfјача и назив банке:

Лице овлашfiено за потписивање уговора

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвоfјачу" попуњавају само они понуfјачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју лримерака, да се попуни u
достави за сваког подизвођача.
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4) подДцw о чланv гРvпЕ понvЂд ча

Назив понуfјача:
1

Адреса понуFјача:

Матичн
~
број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ):г
Врста правног
велико,

лица: микро, мало, средње,
физичко лице

Име особе за контакт:

Електро ска адреса понуђача (е-mail):

Телефо
~
:

Телефа Ic:
i

Број рачуна
~

понуfјача и назив банке:

Лице oвhawfieнo за потписивање уговора

напомена:

Табелу ,Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који подносе
заједни ,ку ;понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђ~ених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни u достави за сваког понуfјача којије учесник у заједничкој понуди.
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s) ЦЕнД и комЕРЦиЈални услови понУдЕ

ЦЕНА
. , .

пРЕдмЕт и БРоЈ нд6двке _ . =i Уку.пнд ЦЕна
дин, без ПДв-а

„Обука за управљање хемикалијама"
Број ЈН: ЈНМв/2100/0307/2019

кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

услов наРучиоуа пbнvДД понvЋД ча.

РОК И НА ЧИн ПЛА ЋА1'6А:
Наручилац се обавезује да изабраном Понуfјачу
плати извршену услугу динарском дознаком на
текуfiи рачун Понуfјача, у року од 45 (четрдесетпет)
дана, а након закључења Уговора, испуњења
одложног услова и пријема исправног рачуна на
писарници Огранка ДЛХЕ «Бајина Башта» за
извршене услуге, које fle оверити одговорна лица
Наручиоца.
Понуfјач је дужан да приликом достављања рачуна
обавезно приложи и попуњен, потписан и оверен
Записник о квантитативном и квалитативном пријему
услуга, од стране Наручиоца и од стране Понуfјача,
као и Извештај Понуfјача — Пружаоца услуга, који
укључују извршене услуге исказане по рачуну.
Записник мора садржати спецификацију
фактурисаних услуга, читко наведено количина и
цене.
Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца:
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд,
Балканска бр. 13. Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана
Јерковиfiа број 1. 31250 Бајина Башта.

Сагласан
дд

са условом наручиоца
/ нЕ (заокружити)

РОК ПОЧЕТКА ПРУЖАI•bA УСЛУГЕ:
Изабрани Понуfјач је у обавези да приступи
извршавању услуге у року који не може бити дужи од
20 (двадесет) дана од дана пријема писаног позива
Наручиоца., односно позива путем e-maila а након
ступања Уговора на снаry.
Обавеза изабраног Понуfјача је да потврди пријем е-
maila, уколико му је позив упуfiен у тој форми.

Сагласан
Дb

са условом наручиоца
/ нЕ (заокружити)

РОК ЗАВРШЕТКА ПРУЖАFbА УСЛУГЕ:
Рок завршетка извоfјења уговорених услуга је до

краја маја 2020. године.
Сагласан

Д~/НЕ
са условом наручиоца

(заокружити)
МЕСТО ПРУЖАFbА УСЛУГА:

Изабрани Понуfјач fie реализовати ycnyry у свом
месту пословања.

Сагласан
д,1

са условом наручиоца
/ нЕ (заокружити)
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I~

1 

не може
Рок важЕња понvдЕ:

бити краТiи од 60 дана од дана отварања
понуда

дана од дана отварања понуда

Понуfјач је обвезник плаfiања ПДВ-а ДА / HE

Понуда
и завршетка
неприхватљивом.

понуТјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаflања, рок почетка
пружања услуга, место пружања услуга и рок важења понуде сматраfiе се

Датум

М.П.

ПонуТјач

Напомене:
- Понујачје обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна
поља) а~ на местима где се захтева да се заокружи један одговор, заокружити само један
одговор.
- Уколи'о п. онуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног
понуђа  . из групе понуfјача који fie попунити, nomnucamu и печатом оверити образац
понуде јли да образац понуде nomnuwy и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у
том см ,слу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)
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ОБРАЗАЦ 2.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за пружање услуга - ЈНМВ/2100/0307/2019 - ,,Обук за управљање
хемикалијама",

Табела 1.

РбР Врста
услуге

:' Јед.
мере

Обим ,
(количина)

Јед.
цена без

ПДВ
дин.

Јед.
цена са
ПДВ
дин.

Укупна
• цена без

ПДВ
дин:

Укупна
цена са

ПДВ
дин:

(1) (2) (3) (4) (5) (в) (7) (8)

1•
Обука за
управљање
хемикалијама

кандидат

.

5

~ УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДВ динара
(збир колоне бр. 7)

11 УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара

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

Датум:

М.П.

Понуfјач

Теме, обим, динамика и број кандидата су наведени у Обрасцу 2А Табела техничких услова.

Напомена:

-Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај обр , зац nomnucyje u оверава
Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај обрзац потписује и оверава
печатом понуђач.
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Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене,

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

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДв за извршену ycnyry;
у колону б. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;
у колон~g 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што fie помножити јединичну
цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у
колони 41 );
у колону ,8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што fie помножити јединичну
цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у
колони ;).

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

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

н место предвиFјено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца
с~руктуре цене.
н место предвиfјено за печат и потпис понуfјач печатом оверава и потписује образац
с руктуре цене.
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ОБРАЗАЦ 2А.
ТАБЕЛА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

за пружање услуга - ЈНМВ/2100/0307/2019 - ,,Обука за управљање хемикалијама"

Обим услуге је:

Теме, обим, динамика и број кандидата су наведени у Табели.

Назив обуке Теме на обуци Обим Динамика Број
канд.

Испуњеност
услоеа (да/не)

Обука за
управљање
хемикалијама

- Типови хемикалија и њихове
карактеристике

- Особине запаљивих и експлозивних
хемикалија

- Начин поступања са хемикалијама
- Начин чувања хемикалија
- Начин збрињавања након истека рока
- Заштита радника (средства заштите при

раду са хемикалијама, са посебним
карактеристикама)

Једнодневна
обука

До краја маја
2019. год.

5
Д 

А/НЕ
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за ја=ну

На осн•вУ
14/2015
елементима
испуње

СТРУКТУРУ

~ ЈП „Електропривреда Србије" Београд
; Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
ј Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019ј~ 

О6РАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

набавку мале вредности услуга: „Обука за управљање хемикалијама"

ЈНМв број ЈНМВ/2100/0307/2019
;
, .

члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС° број: 124/2012,
и'  68/2015), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним

Конкурсне документације У поступцима јавних набавки и начинУ доказивања
ости Услова („Сл. гласник РС" број: 86/2015), Уз понудУ прилажем:

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

број 3

~ ------- -•------- - -- - - - --- --- - - -_ _.__ - - - - - - - ~ - - -- - --- -- - -

~ динара
-

1 г 
динара---- ----- - - -

- - 
Укупни:трошкови

-- ------------- --- --------- - - - - - -- - - -- -  
без ПДВ

-- - -- --- - - --- -
динара

- ------ 
I---- --

ПДg
-------- - - -_ -. - - --- ---- - -- - - - -- ---- --- - - -

•
 - - 

~ динара
--------- 
Укупнv
 -- ------ --- --------- ------ - ----- ----- ------
трошкови са ПДВ

------- ------ -- - - ---- --- -
г динара

- ------I

Структуоу
Уколико
наручио
бр.124/1

Цатум:

трошкова припреме понуде п илажем и т ажим накнадУ наведених трошкова
-іаручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који сУ на страни
а, сходно чланУ 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
, 14/15 и 68/15).

' ПонУfјач
М.П.

РС",

трошкова припреме понуде попуњавајУ само они понУfјачи који сУ имали наведене
и који траже да им их Наручилац надокнади У Законом прописаном случајУ

трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понУfјач и не
од наручиоца накнадУ трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама

гласник РС`, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
понУfјач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан
и трошкове и У Законом прописаном случајУ
група понУFјача подноси заједничкУ понудУ овај образац потписује и оверава

:посла.Уколико понУFјач подноси понудУ са подизвоТјачем овај образац потписује
печатом понУi7ач.

може

да мУ

и

Напомеја:
-образац
трошкове
-остале
тражити
(„Службени
-Уколико
надокна
-Уколико
Носилац
оверава
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени глас
и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16.
елементима конкурсне документације у поступцима јавних на
испуњености услова („Службени гласник РС", бр.86/15) Понуfјач да

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ број 4

ик РС", бр. 124/2012, 14/15
Правилника о обавезним
іавки начину доказивања
е:

и под пуном материјалном и кривичном одговорношflу потв Тјује да је Понуду број:
  за јавну набавку мале вредности услуга ,Обука за управљање
хемикалијама", бр. ЈНМВ/2100/0307/2019, Наручиоца Јавно предузеflе „Електропривреда
Србије" Београд по Позиву за подношење понуда објављеном н~Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана . године, поднео езависно, без договора са
другим понуfјачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да fie сходно члану 168.став 1.тачка 2) $акона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној н бавци бити ништав.

Датум:
М.П.

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача И
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од
заступање понуТјача из групе понуТјача и оверена печатом.
У случају да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и ове
лица за заступање понуfјача/подизвоfјача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном

онуђач/члан групе

јава се доставља за сваког
тране овлашfiеног лица за

е доставља за понуFјача и
ена од стране овлашfiеног

роју примерака.
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~ ОБРАЗАЦ број 5

На осно~у, члана 75: став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС` бр.124/2012,
14/15 и . 8/15) као понуТјач/подизвоFјач дајем:

И ЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
1 1,  за јавну набавку мале вредности услуга „Обука за управљање

хемикалијама", број ЈНМВ/2100/0307/2019 поштовали обавезе које произилазе из важеfiих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум: Понуfјач

Напоме а: Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког
члана гр~упе понуТјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за
заступаи~е, понуfјача из групе понуђача и оверена печатом.
У случај, да понуђач подноси понуду са подизвоFјачем, Изјава се доставља за понуfјача и
сваког падизвоfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашТiеног
лица за аступање понуТјача/подизвоfјача и оверена печатом.
Прилико подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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И ЗЈАВА
KOJONI ПОНУЋАЧ ПОТВРЋУЈЕ ДА ИСПУFbАВА УСЛ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Служ
14/15 и 68/15), Понуђач даје под пуном материјалном и кривичном

И ЗЈАВУ
којом потврfјује да испу,њава обавезне услове садржане у Конкур
набавку мале вредности услуга „Обука за управља
ЈНМВ/2100/0307/2019 по Позиву објављеном на Порталу ј
страници Наручиоца дана 2019. године.
Обавезни услови:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одго арајуfiи регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуfјиван за неко о кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуFјиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

ОБРАЗАЦ број б

ВЕ ЗА УЧЕШЋЕ

ени гланик РС`, бр.124/12,
дговорношflу

ној документацији за јавну
е хемикалијама", број
вних набавки и интернет

Датум: Понуfјачiчлан групе
М.П.

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача И јава се доставља за сваког
члана групе понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашflеног лица за
заступање понуђача из групе понуfјача и оверена печатом. Свак члан групе заокружује број
испред додатног услова који испуњава.
Изјава се доставља за понуFјача. Изјава мора бити попуњена, пот исана и оверена од стране
овлашfiеног лица за заступање понуi7ача.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном • роју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 6.1.
И ЗЈАВА

ПОДИЗВОЋАЧ ПОТВРЋУЈЕ ДА ИСПУFbАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основУ члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС", бр.124/12,
14/15 и 68/15), ПодизвоFјач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношfiУ
И 3ЈАВ;У
којом потврђУје да испуњава обавезне услове садржане У Конкурсној документацији за 'авнУ
набавкУ мале вредмости Услуга „Обука за управљање хемикалијама", ~ број
ЈНМВ/2~00/0307/2019 по Позив об'ављеном на По тал авних набавки и инте нет ст ани иУ 1 р УЈ Р Р ц
Наручио а дана 2019. године.
Обавезні Услови:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно Уписан У одговарајуflи регистар;
2) да ои~; и његов законски заступник није осУfјиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осУfјиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре
3) да је змирио доспеле порезе; доприносе и друге јавне дажбине У складУ са прописима
РепУбли  Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Датум:
М.П.

ПодизвоFјач

~

Напоме а: У случајУ да понУђач подноси понудУ са подизвоfјачем, Изјава се доставља за
сваког подизвоfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашfiеног
лица за заступање подизвоFјача и оверена печатом.
Прилико подношења понуде овај образац копирати У потребном бројУ примерака.
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ЈП „Електропривреда Србије" Београ
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Б
Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/

шта
019

на основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/
80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и
62/06, 111109 др. закон и 31 /11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о
коришfiења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  
(назив и седиште Понуfјача)
мАтични 6FOJ дцЖниКА (понуђача):
тЕкv-Fiи РАчvн дvжникА (понуђача):
ПИБ ДУЖНИКА (Понуfјача):  

и здаје дана године

i

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА БЛАНК
за Ј Н М В/2100/0307/2019

„Обука за управљање хемикалијам

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеflе „Електропривед
Балканска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хиді
трг душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,
103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13 Banka lntesa,

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде
протеста и наплатива на први позив, за јавну набавку мале ві
управљање хемикалијама", број ЈНМВ/2100/0307/2019. Ов

06PA3ALj број 7

и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
~ 3 Уст. Повеља, Сл.лист РС

о 5/03, Сл. гл. РС бр. 43/04,
блику садржини и начину.

СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

~

Србије" Београд, Улица
оелектране" Бајина Башта,
атични број 20053658, ПИБ

оја је неопозива, без права
едности услуга: „Обука за
ашfiујемо Повериоца, да

предату меницу број  (уписати сепијски број менице) може
попунити у износу од динара (минимално 10 % од вредности понуде без ПДВ),
за озбиљност понуде са роком важења дана (минимално 30 дана) дужим од ' рока
важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења онуде има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашFiења за исти б ој дана.
Истовремено Овлашfiујемо Повериоца да попуни меницу за напл ту на измос од 
динара (минимално 10% од вредности наше понуде без ПДВ), и да безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеfiим прописима извршити
наплату са свих рачуна дужника  (унети одговарајуће
податке дужника — издаваоца менице — назив, место и адр~су) код банке, а у корист
повериоца 
Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — да пла
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редос
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или збо
наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашТiења, на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
меница је важеfiа и у случају да дође до промене лица овлашfl
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од
потписана од стране овлашТiеног лица за заступање Дужника
(унети име и презиме овлашfiеног лица).
Ово менично писмо — овлашЋење сачињено је у 2 (два) истове'гна примерка, од којих је 1

ање изврше на терет свих
iед чекања у случају да на
поштовања приоритета у

састављање приговора на

ног за заступање дужника,
тране дужника. меница је
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ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта

; Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава ДУжник.

Услови iеничне обавезе:

Издавалац менице

голико као ПонУfјач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда
iвучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у рокУ њене важности (опције
i нУАе)
солико као изабрани ПонУfјач не потпишемо Уговор са наручиоцем у рокУ
;финисаном позивом за потписивање Уговора или не обезбедимо или одбијемо да
iезбедимо средство финансијског обезбеFјења у рокУ дефинисаном у Конкурсној~.кументацији.

Датум: ПонУfјач:
М.П.

Прилози:;
• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност

п~нуде
• фотокопија важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање

н~вчаним средствима понУfјача код пословне банке, оверена од стране банке.
• фотокопија ОП обрасца
• ДРказ о регистрацији менице у РегистрУ меница народне банке Србије (фотокопија

З~хтева за регистрацијУ менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацијУ менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
н с)

Меничн0 писмо у скпаду са садржином оеог Прилога се доставља у океиру понуде.
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ЈП „Електропривреда Србије" Београ~д
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Б шта
конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019

ОБРАЗАЦ број 7.1.

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 і 18/58; Сл. лист CFPJ бр.
16165, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/ 3 Уст. Повеља, Сл.лист РС
80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 95iO3, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
коришFiења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

дУкник:  
(назив и седиште Понуђача)
мАтични БРоЈ дУЖникА (понуFјача):  
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуђача):  
пиБ дУЖникА (понуFјача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFb
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ ЕНИцЕ

за ЈНМВ/2100/0307/2019
„Обука за управљање хемикалијам „

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електропривед- Србије" Београд, Улица
Балканска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хидчоелектране" Бајина Башта,
трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, 11Iатични број 20053658, ПИБ
103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13 Банка Интес

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствен меницу која је неопозива,
без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр. (уписати
серијски број) као средство финансијског обезбеFјења и овл шfiујемо Јавно предузеFiе
„Електроприведа Србије" Београд, Улица Балканска 13, Београд, као Повериоца, да предату
меницу може попунити до максималног износа од   динара, (и словима
  динара)
(минимално 10% вредности уговора без ПДВ), по Уговору о ЈНМВ „Обука за управљање
хемикалијама", број ЈНМВ/2100/0307/2019 од   (заведен код корисника -
Повериоца) и број   од  (заведен код дужника) као средство
финансијског обезбеfјења за добро извршеи,а посла уколико
 (назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у
уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на
наплату у року доспеТiа утврFјеном Уговором бр.   од
 године (заведен код корисника-Повериоца) и бр.  
од   године (заведен код дужника) т.ј. најкасt.ије до истека рока од 30
(тридесет) дана од рока важности уговора с тим да евентуалн продужетак рока важности
уговора има за последицу и продужење рока важења менице и м ничног овлашfiења, за исти
број дана.
Овлашfiујемо Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд
са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија
менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, в~
- издавањем налога за наплату на терет те
бр.  код  
рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка интеса.

, као Повериоца да у складу
од вредности бланко соло
iнсудски ИНИЦИРА наплату
куflег рачуна дужника
Банке, а у корист текуFiег
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ЈП „Електропривреда Србије" Београд
; Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
; Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019

Меница ј'е важеfiа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора доfје до:
промена 'овлашfiених за заступање правног лица, промена лица овлашflених 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 овлашТiеног лица за заступање Дужника

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

Место и датум издавања ОвлашFiења

ДУЖНИ

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

извршење посла
• фотокопија важеflег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање

новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверена од стране банке.
• ф~отокопија ОП обрасца
• Дјказ о регистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија

З~хтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
н6с)

- ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Потпис овлашТiеног лица

СФО за добро извршење посла обавезно се доставља у року од 10 дана од закључења
Угоеор-, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида Уговора и
активи ' ање, код банке, СФО за озбиљност понуде.
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ЈП „Електропривреда Србије" Београ
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина 6 шта
Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/, 019

ОБРАЗАЦ 8.
ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Служ~ени гланик РС', бр.124/12,
14/15 и 68/15) ПонуТјач даје следеflу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТ`.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношТiу изјављујем ~
капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈНМВ/210а
у моryfiности да ангажујемо (по основу радног односа или неког
ван радног односа, предвиfјеног члановима 197-202 Закона о раду
ангажована ради извршења уговора:
- Да има најмање 1 (једног) доктора хемијских наука запослено;г
складу са чл.197-202 Закона о раду;
- Да има најмање 1 (једног) дипломираног биохемичара запослен
складу са чл.197-202 Закона о раду; (због физиолошког дејства хег
- Да има саветника за хемикалије са лиценцом

,а располажемо кадровским
/0307/2019, односно да смо
другог облика ангажовања
) следеfiа лица која fie бити

или радно ангажованог у

~г или радно ангажованог у
икалија)

ред
број

Захтевани кадровски
капацитет

Име и презиме
запосленог

Врста и степан
стручне спреме

1.
Доктор хемијских наука

2.
Дипломирани биохемичар

3.
Саветник за хемикалије са
лиценцом

Датум:
М.П.

Напомена:
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један
или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависнфсти од тога на који начин
група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бuмЦ попуњена, потписана од
стране овлашFiеног лица за заступање понуFјача из групе понуђ ча и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у помребно4і броју примерака.

Понуfјач:

УЗ ДОСТАВlbEHY ПОПУЊЕНУ, ПОТПИСАНУ И ПЕЧ ТОМ ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ
ДОСТАВИТИ ЗАХТЕВАНЕ ДОКАЗЕ (фотокопија одг варајуnих појединачних
образаца М или МЗА којим се потврђује пријава, проме а или одјава на обавезно
социјално осигурање за запослене, фотокопија радних књижица, фотокопија
диплома запослених. Фотокопија важепег уговора о ангажовању за лица
ангажована ван радног односа. У СУПРОТНОМ ПОНУДА ЋЕ БИТИ OЦEFbEHA КАО
НЕПРИХВАТ1bИВА.
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ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019

СПОРАЗУIИ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На осно у'  члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставни део заједничке понуде за „Обука за управљање хемикалијама", број
ЈНМВ/2100/0307/2019 је споразум којим се понуfјачи из групе меFјусобно и према наручиоцу
обавезују; на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1 ПОДАТАК О
1. Члану
носилац
поднети
групу понуFјача

групе који fie бити
посла, односно који fie

понуду и који fie эаступати
пред наручиоцем;

2. Опис іiослова
из групе
уговора:

сваког од понуfјача
понуFјача у извршењу

3. APYrb:

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м. П.

Потпис одговорног лица члана групе понуFјача:

м.Л.
Датум:

Напомена:

У случај~у подношења Заједничке понуде попунити, nomnucamu, оверити и доставити овај
Образа i", а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен
Спораз~iм у складу са Законом ојавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који
обавез садржи податке из Обрасца (Прилог 1).
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ПРИЛОГ бр.2

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАh1А
за ЈНМВ/2100/0307/2019 - ,,Обука за управљање хемикалијама"

Датум 

Пружалац услуге: Корисник у~луге:

(назив правног лица) (ЈП ЕПС - Огранак "Др нско - Лимске ХЕ)

(Адреса правног лица)

Број Уговора/Датум:
Број налога за набавку/наруџбенице (н3н):
Место извршене услуге/ Место трошка 1:
Објекат: 

(трг Душана Јерко = ића број 1,
31250 Бајина Башта)

А) дЕтАљнА спЕциФикАциЈА vcлvrA:

Укупна вредност пружених услуга по спецификацији (без ПДВ-а) је динара.

ПРИЛОГ: нАЛОГ ЗА нАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед. мере, јед. цену без
ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а)
Извештај о пруженим услугама изградње безбедносно-технолошког система видео
надзора и других система безбедности : _
Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.
❑ ДА
❑ нЕ
Предмет уговора нема видљивих оштеFiења
❑ ДА
❑ нЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуња
рекламације):

вати само у случају
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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.,
100/201 ~), декларација, атест /иэвештај о испитивањУ, лабораторијски налаз или Упуство
за УпотребУ, манипулацијУ, одлагања, мере прве помоflи У случајУ расипања материје,
начин lлранспорта и друго): 

1;
6) Да о услуге пружене У обимУ,
потвРђУЈУ:

Прјrжалац услуге
г

(Добављач опреме)

(kме и презиме)

1) У сл
посебнУ

Пружал

Обавеза
предмет

квалитетУ, Уговореном рокУ и сагласно УговорУ

Корисник услуге: Овера Надзорног органа:

РУководилац пројекта/ Одговорно лице по РешењУ/
(име и презиме) име и презиме)

(потпис) (потпис) (потпис и лиценцни печат)
ЏајУ да се услуге односе на веfiи број Места трошка, уз Записник приложити
спецификацијУ по МестУ трошка.

ц услуге се обавезује да уз фактурУ достави и обострано потписани Записник.

Корисника услуге је издавање писменог Налога за набавкУ без обзира на
набавке.

НАПОМЕНА:

Овај За исник се доставља само информативно, што значи да Понуђачи исти не
доставл~ају уз Понуду.

Појашњења :

1. Нал г за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка Пружаоцу услуге, издат на
основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА.

2. Пот~►ис од стране Корисника услуге на Записнику је један и то је потпис
Одговорног лица за npaFieњe извршења уговора именованог Решењем.

З. 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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Jri „Eneicrponpmpega Cp6mje" Beorpa
Orpamau „ripmmcuo — flmmcue XE„ Bajmma 5 una
KoHKypcHa goKymeftratAmja JHMB/2100/0307/2019

8. MO,C1E11 YrOBOPA

Y cKnady ca damum Modenom yeoeopa u enemeHmuma Hajnoearbquje noHyde 6uhe eaKrbygeH
Yeoeop o jaeHoj Ha6aeuu. 17oHyhay damu Mode.n yeoeopa nomnuckle, oeepaea u docmaerba y
noHydu.

YrOBOPHE CTPAHE:

1.Jaum0 npegyuehe "EneicrponpmepeRa Cp6mje" Beorpm, Banuamcua 6poj 13, Orpamau
uriPumcuo - Ilmmcue xmApoeneuTpame" Bajmma Baum,
Tpr itywama Jepuoumba 6poj 1, 31250 Bajmma Baurra,
Koje 3acTyna (1mHaHcmjcKii gLiperrop OrpaHKa 3opmLia JoaaHoavin, gmnn.m.v.i., no lloHomohjy
6poj 12.01.47976/1-15 og 24.09.2015. rogmHe v RonyHe IlyHontobja 6poj 12.01.47951/2-15
og 07.10.2015. ro,wHe.
MaTmqHm 6poj: 20053658
11118: 103920327
TeKyrim pagyH 6poj: 160-797-13, EiaHKa MHTeca

Ilarbem TeKCTy: KOpVICHVIK ycnyre)

2.  113

Ynnta   6poj 

Kora 3acTyna 

(y garbem TeKcry: L/13asztaq pa,goaa)
ME,  
nvi5 
TeKyrim paqyH 6poj:  
(y garbem TeKcTy: ilpywanag ycnyra)

1-InaHoam rpyne/nogm3Bo1jaqm: (oeaj cmae ce yHocu y Moden camo aKo

1.  143  

YnmLia   6poj 

Kora 3acTyna 

ME,  
rims 
TeKyrui pay H 6poj:  

2  1#13  

Ynnia   6poj 

Kora 3acTyna 

MB  
rims 
TeKyrim paqyH 6poj:  
Y ilarbem TeKcTy 3a noTpe6e (nor Yroaopa 3ajegHo He3BaHVI

3aKrbygmne cy gaHa  rogmHe y BajmHoj Baum,

nocmoje)

Yrouopme cTpame,
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УВОДН

Имајуfiи

ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019

УГОВОР О ПРУЖАFbУ УСЛУГЕ

ОДРЕДБЕ

у виду:
- 1

• да је Корисник услуге спровео; поступак јавне набавке мале вредности, сагласно члану
39. iI Закона о јавним набавкама ' („Службени гласник РС` број 124/2012, 14/2015 и
68 2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавку мале вредности услуге „06yica за
управљање хемикалијама" (у даљем тексту: Услуга), ЈНМВ бр. ЈНМВ/2100/0307/Т~019;

• да е Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу
јав - их набавки дана године, као и на интернет страници Корисника услуге;

• да : Понуда Понуfјача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у посryпку ЈНМВ бр.
ЈН В/2100/0307/2019, која је заведена код Корисника услуге под ЈП ЕПС бројем 
од .2019. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из Позива за
по "ношење понуда и Конкурсној документацији;

• да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели Уговора,
изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге, јавне набавке мале вредности број
ЈН В/2100/0307/2019;

Предме Уговора
Члан 1.

•Предме ' овог Уговора је пружање услуга „Обука за управљање хемикалијама" (даље:
услуга), ,а ; према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца, прихваfiене
техничк-'; ' спецификације и понуде ИзвоРјача услуга број  од

године (КД и Понуда. као Прилози), саставни су део овог Уговора.
Корисни < услуге уговара услуге предвиfјене техничком спецификацијом, која је саставни део
Конкурсне документације као Прилога, овом Уговору.
Делими но извршење уговора Пружалац услуге fie у складу са Понудом, усту~ити
подизво~ачу.•  (назив
Подизвођача из АПР) и то:  (опис
услуга), ! са процентом учешћа у понуди од  (бројчано исказани проценти).
(попуњава Пружалац услуге)
Пружал~
подизво
Група п
обавеза

Вредно

!ц услуге који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио
јачу у потпуностије одговоран Кориснику услуге за реализацију услуга.
iнуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извршење
по основу овог Уговора.

т Уговора
Члан 2.

Укупна редност Уговорене услуге из члана 1. овог Уговора износи  
(словим : : ) динара, без пореза на додату вредност.
На врејност из става 1. овог члана обрачунава се припадајуfiи порез на додату вредност у
складу с прописима Републике Србије.
У уговор'ену вредност су урачунати сви трошкови везани за реализацију Уговорене услуге.

i
У случају примене корекције цене Пружалац услуге fie издати рачун на основу јединичних
уговорених цена, а износ корекције цене Fie исказати као корекцију рачуна у виду књижног
задужења/одобрења. г
Променом Уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним
парамет има у Уговору и овој Конкурсној документацији.

~

~
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ЈП „Електропривреда Србије" Београ
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Након закључења Уговора, Корисник прихвата корекцију уговорене
у складу са променом званичног средњег курса динара у однос!
Народне Банке Србије, стављањем у однос средњег курса на
средњим курсом на дан истека рока важења понуде. Корекција ~
када промена курса буде веhа од t 5% и вршиfiе се искључиво
Пружаоца, односно Корисника услуга.
У случају примене корекције цене Пружалац услуге fie издати ј
цена, а износ корекције цене fie исказати као корекцију
задужења/одобрења.

Напомена у вези са услугама уколико их обавља страно лиц

Пружалац услуга је сагласан да Корисник услуга обустави и
одбитку на бруто уговорену вредност по основу накнаде
односно које ne бити пружене или коришfiене на mepumopju Pe
овог Уговора.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом По
избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садр
двоструког опорезивања
Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуге достави до
домицилне државе и mo потврду о резидентности оверену од н.
државе на обрасцу одреfјеном прописима Републике Србије или
прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Пр
стварни власник прихода приликом потписивања уговора или
потписивања уговора, у складу са закљученим Уговором
двоструког опорезивања (навести тачан назив уг
Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге достави д
годину (у случају набавке услуге која се реализује током више ка
Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге достави по
добит по одбитку и то оригиналну потврду издату од стране
Србије у року од 30 дана од дана плаћања пореза.
Уколико Пружалац услуге не достави доказе из става _ Кори
одбити и nnamumu порез по одбитку у складу са прописима Ре
закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са 
тачан назив уговора) и нема обавезу да достави потврду из претходног става.
У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђча није закључила уговор о

избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке %uje садржан у уговору о
избегавању двоструког опорезивања
Уговорне стране су сагласне да Корисник услуге обрачуна, одбије и плати порез по
одбитку у складу са пореским прописима Републике Србије."
(Напомена: коначан текст овог члана fie се усагласити након
уговор закључује са страним лицем)
Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге, осим у случају
примене члана 115 став 1 ЗЈН, као што је наведено у овој Конкурсној докуметнацији.

шта
019
цене изражену у динарима
на EUR, према подацима
дан настанка промета са
ене he се применити само
на основу писаногзахтева

ачун на основу јединичних
рачцна у виду књижног

лати порез- на добит по
д услуга које се пружају,
блике Србије.) из члана 1.

ђача закључила уговор о
ан у уговору о избегавању

азе о статусу резидента
длежног органа домицилне
овереном преводу обрасца
жаоца услуге и доказ да је
у року осам дана од дана

о избегавању

Ако дође до примене члана 115 став 1 ЗЈН Уговорне стране
Уговора, усагласити писаним путем.

~ вора).
казе за сваку календарску
ендарских година).
врду о плаћеном порвзу на
ореског органа Републике

ник услуге Fie обрачунати,
ублике Србије без примене

(навести

доделе уговора уколико се

fie се, током реализације
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МЕРОДА~ВНО ПРАВО
1.

Члан 3.
Овај Угоор и његови прилози су сачињени на српском језику
На овај (говор се примењују закони Републике Србије. У случају спора меродавно право је
право Ре'публике Србије.

ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019

КОНТАКТ ПОДАЦИ И ОВЛАШЋЕНЕ ОСОБЕ
Члан 4.

Адресе Уговорних страна су следеfiе:
КорисниtС; услуге: Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр. 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Адреса: , рг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,

Пружал ц услуге:

(напоме а; у случају заједничке понуде наводе се лидер и чланови)
~

ПодизвоFјач:  
(напомена: наводи се у случају понуде са подизвођачем)

Oвnawfi9i и представници за праfiење реализације услуге из члана 1. Овог Уговора су:
- за Кори ника услуге: Маријана Сариfi = за извршење Уговора и

1
- Јелена Тошиn- за финансијску реализацију Уговора.

- за Пр

НАЧИН

аоца услуге:

УСЛОВИ ФАКТУРИСАFbА И ПЛАЋАFbА
Члан 5.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге плати извршену ycnyry динарском дознаком
на текуfi рачун Пружаоца услуге, у року од 45 (четрдесетпет) дана, а након закљууења
Уговора, пспуњења одложног услова и пријема исправног рачуна на писарници Огранка дЛХЕ
«Бајина Башта» за извршене услуге, које Tie оверити одговорна лица Корисника услуге.

1

Пружалац, услуге је дужан да приликом достављања рачуна обавезно приложи и попу ен,
потписан 'и оверен Записник о квантитативном и квалитативном пријему услуга, од стране
Корисник услуге и од стране Пружаоца услуге, као и Извештај Пружаоца услуга, који
укључују извршене услуге исказане по рачуну. Записник мора садржати спецификацију
фактурисаних услуга, читко наведено количина и цене. Валидност Рачуна .се потврfјује и
Записником. Корисник услуге задржава право да од Пружаоца услуга тражи раэјашњење
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позиција Записника. Пружалац услуга је дужан да Корисник
разјашњење Записника у року од два дана. Уколико Пру
разјашњење Записника, Рачун Fie бити враfiен.
Рачун мора бити достављен на адресу Корисника услуге: Рачу
адресу Наручиоца — Корисника услуге: Јавно предузеfiе „Електр
Балканска бр.13. - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране"
Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта.
У испостављеном рачуну Пружалац услуге је дужан да се при
назива из Конкурсне документације и прихваflене понуде (из Обра
који не одговарају наведеним тачним називима, tie се сматрати
коришfiења различитих шифрарника и софтверских решења н
навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан
са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним
документације и прихваfiене понуде.
У случају примене корекције цене Пружалац услуге fie издати р
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну fie ис
књижно задужење/одобрење, или fle уз рачун за корекцију
задужење/одобрење.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег
реализоване највише до иэноса средстава, која fie за ту наме
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаflати уго=

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 6.

шта
019

услуге пошаље писано
алац услуга не пошаље

мора бити достављен на
привреда Србије" Београд,
-ајина Башта, Трг Душана

ржава тачно дефинисаних
ца структуре цене). Рачуни
еисправним. Уколико, због
е могуfiе у самом рачуну
' а уз рачун достави прилог

називима из Конкурсне

чун на основу уговорених
зати као корекцију рачуна
цене доставити књижно

рограма пословања, биflе
у бити одобрена у новом
орене обавезе.

Пружалац услуге је дужан да Уговорене услуге изведе стручн• и квалитетно у складу са
прописима и стандардима Републике Србије.
Пружалац услуге је дужан да у року од 10 (словима: десет) дан= благовремено затражи од
Корисника услуге све потребне информације, разјашњења, докум-нтацију и друге релевантне
податке неопходне за извршење овог Уговора.
Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са претходним ста=ом овог члана, сматраfiе се
да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење слуге у целости.
Пружалац услуге је дужан да пружи Услуry Кориснику услуге у складу са својим целокупним
знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обаве тења Кориснику услуге о
унапреfјењима и побољшањима, иновацијама и техничким дост гнуfiима, која се односе на
предмет овог Уговора.
Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Корисника усл ге, презентира и стручно
образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга до мента које је припремио у
реалиэацији Услуге по овом Уговору, пред надлежним органим Корисника услуге, као и о
другим питањима која захтевају усклаfјеност решења. ~
Пружалац услуге се обавезује да одреди једног радника који Fi бити одговоран за групу и
преко кога Tie иfiи коресподенција Корисник услуга — Пружалац ус уга.
Обавеза Пружаоца услуга је да радници који буду непосредно ангажовани на пружању услуга,
задатке извршавају по плану и распореду одговорних радника Кој4исника услуге.
Пружалац услуге се обавезује да радници, за време ангажовањ~
имати статус запосленог радника, најмање до истека рока важ
услуга и то се мора документовати пре увоТјења радника у посао.

Члан 7.

на пружању.услуга, морају
ња Уговора код Пружаоца
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Добављач је у обавези да приступи извршавању услуге у року који не може бити дужи од 20
(двадесет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца., односно позива путем e-maila а
након ступања Уговора на снаry.
Обавеза Добављача је да потврди пријем е-maila, уколико му је позив упуfiен у тој форми. Рок
завршет Ia извоfјења уговорених услуга ј' е до краја маја 2020. године.
Пружал~ ц услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави
коначни лзвештај и њему припадајуfiи рачун.
Корисник услуге има право да достави 'примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуге
или достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.
Пружал~ц услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуге у року који у
зависности од обима примедби одреfјује Корисник услуге у тексту примедби, а који рок не
може би iи дужи од 2 (словима: два) дана.
Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуге не поступи по примедбагпа из
неоправданих разлога Корисник услуге има право да наплати средство обезбеfјења дато на
има доб јо г извршења посла или једнострано раскине овај Уговор.
о немоryfiности посryпања по примедбама Корисика услуге у датом року, Пружалац услуга
обавешт ва Корисника услуге у писаном облику најдуже у року од 2 (словима: два) дана од
дана прv~јема примедби Корисника услуге и даје детаљно образложење разлога. У супротном
било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуге fie се
сматрат неоправданим.
Извешта из става 2. овог члана мора, бити прихваТiен и одобрен од стране овлаш ених
предста 'ника за npafieњe и реализацију Уговора на страни Корисника услуге.
Пружалац услуге се обавезује да fie након извршења целокупне Услуге, предати Кориснику
услуге И!звештај о извршеним услугама у папирном облику а може и изворном електронском и
„PDF" облику, са Резимеом.

ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈНМВ/2100/0307/2019

Члан 8.
Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине
доступнvјм све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су
од знача а за извршење овог Уговора.
Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као
нужне о19 значаја за реализацију предмета овог Уговора.

Члан 9.
Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању Уговорене услуге која је
предметј овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација
садржан х у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, до којих
доfју у в'зи са реализацијом Уговорене, услуге из овог Уговора и да их користе искључиво за
обавља ~е те услуге, а у складу са ;Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих
информ ција који као прилог 4. чини саставни део овог Уговора.
Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу усл,ге у
извршав~ању предмета овог Уговора, Пружалац услуге не може стављати на располагање
треflим ~ицима без писане сагласности Корисника услуге.
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ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан 10.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату вредности Уговорене
услуге из члана 2. у складу са извршеним активностима, на нач н и у роковима утврђеним
овим Уговором.
Све исплате по основу овог Уговора биfiе извршене на рачун Пру аоца услуге:
бр рачуна: код банке: 

Члан 11.
Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације
предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и
информације којима располаже, као и пресек стања података, д•кументације и иформација
којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог
Уговора.

Члан 12.
Корисник услуге се обавезује да, у складу са утврfјеним рокови
обавеза, информише Пружаоца услуге о резултатима разма
Пружалац услуга припремио током извршења овог Уговора и оце
предлога, материјала и других докумената.

Члан 13.
Пружалац услуге потврТјује да је носилац права интелектуалне с
Уговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе
реryлишу права интелектуалне својине у Републици Србији.
Накнаду за коришflење права интелектуалне својине, као и
повреду заштиfiених права интелектуалне својине треhих лица,
услуге.
Корисник услуге има право трајног и неограниченог коришfiења св
предмет овог Уговора, без икакве посебне накнаде осим уговором

NIECTO И3BPWEFbA
Члан 14.

Пружалац услуга fie реализовати ycnyry у свом месту пословања.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЋЕF6А

а за извршење уговорених
рања докумената које је
и прихватљивости анализа,

ојине и да fie предмет овог
из важеfiих прописа који

дговорност за евентуалну
сноси у целости Пружалац

х Уговорених услуга које су
предвиfјене вредности.

Члан 15.
Пружалац услуге је дужан да у тренутку закључења Уговора, а на касније у року од 10 (десет)
дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских за упника уговорних страна, а
пре почетка пружања услуга, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим
односима („Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 — одлука УС.~ и 57/89, „Сл.лист СРЈ" бр.
31/93 и ,,Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 — Уставна повеља), као СФq за добро извршење посла
преда Кориснику услуге: I
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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) Мени ~ но писмо — овлашFiење којим Пружалац услуге овлашfiује Корисника услуге да може
наплати и. меницу на износ од 1 0% од вредности уговора (беэ ПДВ-а) са роком ваења
минима но 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 овлашflења,
3) фото~Сопију важеflег Картона депонованих потписа овлашFiених лица за располагање
новчани ~ средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке.
4) фотокопију ОП обрасца,
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)
Меница може бити наплаfiена у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиfјен уговором.
Напомена!!i
СФО за добро извршење посла обавезно се доставља у року од 10 дана од закључења
Уговора, : у 'супротном Корисник услуге може покренути поступак раскида Уговора и
активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.

i
1

Достављ~ње средстава финансијског обезбеFјења из члана 15. представља одложни услов,
тако да гравно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.
Уколико е средство финансијског обезбеfјења не достави у остављеном року, сматраFiе се
да је Пр жалац услуге одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности
није исп~нио своју уговорну обавезу.d i
ИЗВРШиОЦИ

Извршио
Пружала
- Списаi
дефинис
Кориснин
Уколико
извршил~

Члан 16.

Члан 17.
и су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.
услуге доставља Кориснику услуге:

свих извршилаца и прецизно
~ним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је сагласан
услуге (Списак извршилаца ћe'бити дат у Прилоry Уговора).
;е током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или више
iца,; као и на образложен захтев Корисника услуге Пружалац услуге је дужа~н да

извршио ~ а замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитети а и
квалифик~ацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуге.
Ако Пру~салац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за в еме
трајања qвог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуге.

Ф ~

извршилаца, са наведеним квалификацијама

ј , Члан 18.
Пружалац услуге је дужан да колективно осиryра своје запослене (извршиоце) у случају
повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Пружалац услуге је дужан да поседује полису осиryрања од одговорности из делатности за
штете причињене треfiим лицима .
Осигурања из става 1. овог члана, трајаfiе до извршења Услуга које су предмет овог Уговора.

~
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ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕFbЕ УГОВОРА
Члан 19.

Овлашflени представници за npaFieњe реализације Услуге из члан
- за Корисника услуге: Маријана Сариn - за извршење Уговора и
- Јелена Тошиfl — за финансијску реализацију Уговора.
Пружалац услуге именује   као
уговора од стране Пружаоца услуге (попуњава Понуfјач).
Овлашfiења и дужности овлашfiених представника су npaFieњe р
да:

да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитат
примедби);
благовремено приме Коначан извештај о извршеној услуз
у писменој форми;
извршавају и друге дужности везане за реализацију
потреби, у складу са Решењима који fie бити прилог Уговор

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УСЛУГЕ
Члан 20.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом
овлашfiених представника за праfiење Уговора, на паритету
Корисника услуге.
У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно q
квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнич
достави Пружаоцу услуге у року од 5 (словима: пет) дана.
Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене о
приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у р
момента пријема рекламације о свом трошку.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА
Члан 21.

Пружалац услуге потврFјује да је носилац права интелектуалне с:
Уговора иэвршавати уз поштовање обавеза које произилазе
реryлишу права интелектуалне својине у Републици Србији.
Накнаду за коришfiење права интелектуалне својине, као и
повреду заштиfiених права интелектуалне својине треflих лица,
услуге.
Корисник услуге има право трајног и неограниченог коришfiења
овог Уговора, без предметних, просторних и временских огра
посебне накнаде.

1. овог Уговора су:

ице за праflење извршења

-ализације овог Уговора. су

вном пријему услуга (без

и изјасне се поводом истог

редмета овог Уговора, по

ружања Услуге у присуству
франко пословни објекти

тање не одговара обиму и
и констатује и исту одмах

страме Корисника услуге
ку од 5 (словима: пет) од

ојине и да fie предмет овог
из важеfiих прописа који

дговорност за евентуалну
сноси у целости Пружалац

вих Услуга које су предмет
ничења, као и без икакве
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ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 22.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашfiени представници Уговорних
страна.
Овај Уго ор ступа на снаry када Пружалац услуге у складу са роковима из члана 15. овог
Уговора остави средставо финансијског обезбеfјења за добро извршење посла.

Члан 23.
Овај Уго'вор се закључује до обостраног испуњења уговорених обавеза а најкасниј до
15.07.20 0. године. ~
Обавезе ј које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биflе
реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
програму iпословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаfiати уговорене обавезе.

1'
НАКНАДА ШТЕТЕ

Пружала услуге је у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге
неиспуњ ;њем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих
овим Уго iором.
Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и
уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге
је саглас~н да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату
накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајуfiег
обрачуна са роком плаFiања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна говорна страна неТiе бити одговорна за било какве посредне штете ulunu за измаклу
корист у јбило ком виду, које би биле иэван оквира непосредних обичних штета, а које би
могле д проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба
непажња или посryпање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни
Пружаоц услуге.
Наведена,
Уговорне ;
вези са пс

Члан 24.

ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које
стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у
~штовањем права интелектуалне својине из члана 21. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

i Члан 25.
У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге,
Пружалаt услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,5°/о од
цене из ч' ана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном изчосу
од 1 О% о цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

f lлаfiање ;пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десеТ) ана
од дана t1здавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је веТiа од
износа тих пенала, има право на накнаду разлике измеFју претрпљене штете у целости и
исплаflених пенала.
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ВИША СИЛА
Члан 26.

У случају више силе — непредвиђених догаFјаја ван контра
спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по ~
уговорених обавеза Tie се прекинути у оној мери у којој је УговоF
догаТјајем и за време за које траје немоryТiност извршења уговор♦
непредвиfјених догаfјаја, под условом да је друга Уговорна стр
најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.
У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да п
за оно време за које је настало кашњење у извршавању угово
вишом силом.
У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услу
чланом 115. Закона.
Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у п
односно за период мировања Уговора услед дејства више сил-
важења Уговора.
Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) ка
стране fle се договорити о даљем посryпању у извршавању
одлагању испуњења и о томе Tie закључити анекс овог Угово і
раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по
Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 27.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговоі
непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уг~
неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, д•
једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз пош
(словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.
Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре и
потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем пи~
раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рок
дана од дана достављања писане изјаве.
Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправ і аног, 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 1 0% од купне вредности Уговора, у
свему у складу са 300, одговорност за штету због неиспуњења делимичног испуњења или
задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

e Уговорних страна, који
~вом Уговору — извршавање
на страна погођена таквим
их Услуга услед наступања
на обавештена, у року од

Іодужи рок важења Уговора
них Услуга, проузроковано

е fie поступати у складу са

риоду трајања више силе,
за који се продужава рок

ендарских дана, Уговорне
одредаба овог Уговора —

а, или fle се договорити о
овом основу — ни једна од

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

пре истека рока, у случају
вора, неотпочињања или
стављањем писане изјаве о
овање отказног рока од 15

тека рока услед престанка
ане изјаве о једностраном

од 15 (словима: петнаест)

Члан 28.
Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора
уступи, прода нити заложи треfiем лицу беэ претходне писане •агласности друге Уговорене
стране.

Члан 29.
Неважење било које одредбе овог Уговора неТiе имати утицаја
Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

а важење осталих одредби
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Члан 30.
Уговорн-' страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одреfје
члану 115.; Закона, моry у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне
Уговора.

iих у
овог

Члан 31.
Уговорне стране су сагласне да fie сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настојат да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
Сви нес 'оразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fie решити
споразу но, 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 случајуј;спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се
води на арпском језику.

Члан 32.
На односе Уговорних страна, који нису уреi7ени овим Уговором, примењују се одговарајуflе
одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норм-тива
Републи е'Србије, примењивик с обзиром на предмет овог Уговора.

Саставн

Конкурсн

Члан 33.
део овог Уговора чине:

документације за јавну набавку број ЈНМВ/2100/0307/2019
Понуда fЈружаоца услуга, број од . године, која је код Корисника услуге
заведен !под бројем дана . године. (не попуњава понуfјач)
Образац структуре цене

~Спецификација услуга
Споразуі о заједничком наступању — у случају подношења заједничке понуде
Решења одговорним лицима од стране Наручиоца за извршење и реализацију Уговора~
Списак р ;дника Пружаоца услуга
Потврда безбедности и здрављу на раду
Прилог о без;бедности и здрављу на раду
Уговор о I увању пословне тајне и поверљивих информација.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе свему представљају израз њихове стварне воље.

Уговор ј
Пружаоц

; Члан 35.
сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за
услуге и 2 (два) за Корисника услуге.
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КОРИСНИК УСЛУГЕ: ПРУЖАЛА УСЛУГЕ:

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 Јовановиfl, дипл.економиста (Фун
Финансијски директор Огранка

ција)
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, УГОВОР
о чувању пословне тајне и поверљивих информација

ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈНМВ/2100/0307/2019 — ,,Обука за управљање
хемикалијама"

Закључен измеТју
1. Јаbно, предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Улица Балканска бр. 13, матични

б ој 20053658, ПИБ 103920327, Текуflи рачун 160-700-13 Вапса lntesa ад Београд,
Огјранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
које заступа Зорица Јовановиn, дипл.ецц. Финансијски директор Огранка „Дринско —
Лv~мске хидроелектране„
М 20053658
П Б 103920327
Текуfiи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: Корисник услуге)
и

2.
У ица број
ко а,заступа ,
мБ'
ПL1Б  
Текуfiи рачун број:  
(у ~даљем тексту: Пружалац услуге)

Чланови ~рупе/подизвоfјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)
2.  из  

из

3

У i ца   број 
ко ;а заступа ,  
м ,i  
ПИБ  '
Текуfiи рачун број:  

Уг1ица  
кога заступа 
мЕ ; 
ПИБ 
Текуfiи рачун број:

,

ИЗ

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

; Члан 1.
Стране су;се договориле да у вези са јавном набавком мале вредности услуге „Обука
за управљање хемикалијама", Јавна набавка број ЈНМВ/2100/0307/2019 (у даљем
тексту: Услуге), oмoryfle приступ и размену података који чине пословну тајну, као и
података~ о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима
утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уго ор представља прилог основном Уговору број  _  од . године.
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Члан 2.
Стране су сагласне да термини који се користе, односно происти
имају следеfiе значење:
Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вј
позната нити је доступна треЋим лицима која би њеним кории
могла остварити економску корист, и која је од стране f
одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логикои
одговарајуЋим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чi
лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;
Држалац пословне тајне - лице које на основу закона контролише
Носачи информација - су материјални и електронски медији, г.
поље и информационе базе података у којима је садржана
Пословна тајна;
Ознаке степена тајности - реквизити (ознаке и описи), који сведоrе о поверљивости података
садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и(или) на његову пратеЋу
документацију;
Давалац - Страна која је Држалац пословне тајне, која Пр маоцу уступа податке који
представљају пословну тајну;
Прималац - Страна која од Даваоца прима податке који пред
пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;
Податак о личности је свака информација која се односи на ф
облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака
сл.), по чијем налоry, у чије име, односно за иији рачун је ин
настанка информације; место похрањивања информације; нач
(непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно,
којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго св°
Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је иденти
основу личног имена, јединственог матичног броја граfјана,
обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економско
идентитета.

чу из овог уговорног односа

)едност зато што није опште
iЋењем или саопштавањем
Dеног држаоца заштиfiена
, уговорним обавезама или
лје би саопштавање треЋем

Члан 3.

~

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на:
истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изв
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне
писмено означене као „пословна тајна" или „поверљиво", инфо
околностима, моry да се тумаче као пословна тајна или повер
околности свих преговора и сваког уговора измеТју Корисника у П

коришfiење пословне тајне;
ac-говор, сигнали, физичко
іли преко које се преноси

тављају пословну тајну, те

зичко лице, без обзира на
филм, електронски медиј и

ормација похрањена, датум
н сазнавања информације
путем увида у документ у

јство информације;
ет одреFјен или одредив на
адресног кода или другог
културног или друiитвеног

стручна знања, иновације,
рне документе, софтвере,
прилике, све информације
мације која, под било којим
иве информације, услове и
ужаоца услуга.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива и формација друге стране од
суштинске вредности другој страни, чија би вредност бил- умањена ако би таква
информација доспела до треЋе стране.
Свака страна Ће приликом обраде поверљивих информациј које се тичу података о
личности, а у вези са Пословним активностима поступати у сктiаду са важеfiим Законом о
заштити података о личности у Републици Србији.
Осим ако изричито није другачије уређено,

• ниједна страна неfiе користити пословну тајну или пов рљиве информације друге
стране,
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• нefie одавати ове информације тpeFioj страни, осим запосленима и саветницима сваке
стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и
ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана
од стране запослених и саветника); и

• Tie се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације
дру Гie 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.
Примала~д ;преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери к~ао и
сопствен , ; као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања
поверљи~ости примљене пословне тајне
Прималаiд 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
сагласно ти Даваоца.
Обавеза з претходног става не постоји у случајевима:
а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца
надлежн~м 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 омоryfiио Даваоцу да се
успротив~i таквом налоry или захтеву;
б) кад ~lрималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и др гим
овлашfiеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Пр~пмалац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим
повезани друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за постугање
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 то`а горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Дав лац
даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

• то било познато Примаоцу у време одавања,
• дои{ло до јавности, али не кривицом Примаоца,
• ' то римљено правним путем без ограничења

овл шfiена да ода,
• то ј4зависно развијено од стране Примаоца без присryпа или

тајн и/или поверљивих информација власника; или
• је п,бмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

употребе од треfiе стране која је

коришfiења пословне

Стране с обавезују да fie пословну тајну, када се она размењује преко незаштиfiених веза
(факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода
криптова~а, комбинованих са одговарајуТiим поступцима који заједно обезбеђују очување
поверљивости података.
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Члан 6.
Свака од Страна је обавезна да одреди:

• име и презиме лица задужених за размену пословне тајне
лице),

• поштанску адресу за размену докумената у папирном облик
папирном облику

• е-маил адресу за размену електронских докумената,
коришТiењем интернет-а

• и да о томе обавести друry Страну, писаним документом
овлашflеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може по
из претходног става.
Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања ово
случају судског спора измеFју Страна, врши се у писаној форми,
са повратницом или директном доставом на адресу стране или
контакте који су утврfјени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришfiењем електронске пс
да одмах након пријема поруке са приложеном пословном
потврдом да је порука примљена.
Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о прије
пословном тајном у року од два радна дана, рачунајуFiи у ов~
послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да пон
разлога кашњења у достављању информације да је порука са пр
примљена.
Слање података се може наставити кад и уколико се покаж
нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или -
уз следеfiу напомену: „Информације које се налазе у овом докум
тајну   . Документ или његови делови се не моry к
уступити без претходне сагласности „ ".
Приликом достављања пословне тајне у складу са претходни
текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која
Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се н
да садрже следеfiе ознаке степена тајности:

За Корисника услуге:

Пословна тајна
Јавно предуэеfiе „Електропривреда Срб

Улица Балканска бр. 13. Београд - ОГРАНАК "Дринско - Лимс
Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,

или:

Поверљиво

(у даљем тексту: Задужено

, кад се подаци размењују у

ад се подаци достављају

који је потписан од стране

ети пре испуњења обавеэа

Уговора, као и преписка у
и то: препорученом поштом
утем електронске поште на

ште, Прималац је обавезан
гајном, пошаље поруку са

му поруке са приложеном
ij рок и дан када је порука
рене поступак за откривање
ложеном пословном тајном

да тајност података није

лектронским путем, врши се
нту представљају пословну

~пирати, репродуковати или

ставом, на празне линије
е Давалац пословне тајне.
:лази пословна тајна морају

је"
хидроелектране" Бајина
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Јавно предузеђе „Електропривреда Србије"
лканска број 13. Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина

Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,
i

За Пружаоца услуге:

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
размениЈтедо тренутка закључења овог Уговора.
Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у
смислу о~вог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно т~оком
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 Н сача
информ ција који садрже пословну тајну Даваоца.
Најкасније. у' року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у
обавези ' а врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и
уништитL све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујуFiи, али не
огранича ајуТiи 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 , току трајања обавеза из овог Уговора, доfје до статусних промена код уговорних
Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника (следбенике). У
случају јевентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања
ликвидаLјL.Iоног поступка обезбеди повраflај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих
примерака и облика копија примљених Носача информација.

~ Члан 12.
Примала' сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења
одредби овог Уговора, као и услед евенryалног откривања пословне тајне Даваоца од ст~ране
треfiег л 1ца коме је Прималац досТавио пословну тајну Даваоца.,
Примала L 'признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне
податке аваоца и да fie свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које
су дефии~исане законом. i

; Члан 13.
, 

Стране fi;e 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.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у
писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлаш
Страна.

Члан 15.
На све што није реryлисано одредбама овог Уговора,
позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обз

Члан 16;
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали
Стране, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на и
закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и повер
претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.
Уговор је сачињен у б(шест) истоветних примерка, од којих
Пружаоца услуге и 2 (два) за Корисника услуге.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разу
у свему представљају израз њихове стварне воље.

КОРИСНИК УСЛУГЕ:

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

11000 Београд
Огранак

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

31250 Бајина Башта

Зорица Јовановиfi, дипл.економиста
Финансијски директор Огранка

М.П.

П РУЖ

д
ашта
2019

лучају да су састављене у
ених представника сваке од

примениFiе се одредбе
ром на предмет Уговора.

овлашfiени заступници обе
ти дан, Уговор се сматра

ивих информација које су

је 4 (четири) примерка за

еле и да уговорне одредбе

АЦ УСЛУГЕ:

(Назив)

(Име и презиме)

(Функција)
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