
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за нГ/2100/0317/2019 -"Услуге изношења смеhа и водоснабдевања у ДЛХЕ"

у поступку пружања услуга за набавку на коју се не примењују
одредбе Закона о јавним набавкама (по члану 7.1.1. ЗЈн)

у'
~ 1Партија 1. ХЕ ENI „Услуге изношења смеflа у ХЕ Ем"

Партија 2. ХЕ Ем „Услуге водоснабдевања у ХЕ Ем"

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1. ХЕ Ем
У ПОСТУПкУ ПРУЖАFbА УСЛУГА ЗА нАБАВКЕ нА кОЈЕ СЕ нЕ ПРИМЕFbУЈУ

одРедве ЗАконА о ЈАвним нА6АвкАмА (по члАнv 7.1.1. ЗЈн)

Понуд- бр. од 
„Услуге изношења смеnа у ХЕ Ем"

опш подауи о понУЂа чv

ОБРАЗАЦ А

за ЈнгI2100ІОз1ј у р  РБиЈЕ°
~n ~о4Г keoZ~ 4~ y~12~/ 2 -L~1 1

Број   ~ 19
0 2. 12, 2019 i год

1 3Б ЕОГРАД, балканска
Назив понуfјача i

Адреса• понуђача:

Матични број понуђача:

i
Врста правног лица

__ _
Порески
(пи6).

идентификациони број понуt7ача

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (в-маил):

Телефон:
г

Телвфакс:~

број рачуна понуfјача и назив банке:
I

Лице овлашfiено
уговора;

за потписивање

понудv подноси:

А) сдмостдлно
Б) СА ПОДИЗВОЋАЧЕм

в) КАо зАЈЕдничКУ понvдv

напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвоfјачем, односно податке о свим учесницима
заједничкв понуде, уколико понуду подноси група понуfјача
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ОБРАЗАЦ 2 А
ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ уКУПНА ЦЕНА динара
без ПДВ-а

„Услуге изношења смеflа у ХЕ ЕМ",
ЈНГ/2100/0317/2019 - Партија 1 ХЕ ЕМ.

број

У укупну вредност понуде су урачунати сви трошкови за пружање предметних
услуга, осим трошкова ПДВ-а.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЋАЧА

РОК И НА ЧИН ПЛА ЋAFbA:
Плаfiање се врши у динарима,

вирмански, на основу потписаног и овереног
месечног рачуна, овереног од стране
надзорног органа кога одреди Наручилац.
Крајњи рок за плаfiање је 45 календарских
дана, од дана завршетка услуга за претходни
месец и испостављања рачуна на писарницу
Наручиоца на адреси: Јавно предузеFiе
"Електропривреда Србије" Београд, Балканска
6р.13 Огранак "Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, ХЕ
Електроморава, Господар Јованова број 24,
32000 Чачак.

рОК И НАЧИН ПЛАЋА/,bА:

Сагласан за захтевом наручиоца
ДА / НЕ

(заокружити)

ПЕРИод вРШЕња УСЛУГА (оквиРно):
Почетак - децембар 2019. године;

Завршетак - децембар 2020. године.

ПЕРИОД вРШЕњА УСЛУГА:
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА І НЕ
(заокружити)

МЕСТО И3BPWEfbA УСЛУГА:
Објекти Наручиоца у Овчар Бањи, Чачку и

Меfјувршју.

МЕСТО ИЗВРШЕI•bA УСЛУГА:
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА / НЕ (заокружити)
РОК BAЖEFbA ПОНУДЕ:

не може бити краТiи од 60 дана од дана
отварања понуда дана од дана отварања понуда.

Понуfјач је обвезник nnafiaњa ПДВ-а ДА /НЕ
(заокружити)

Понуда понуFјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаfiања, рок
пружања услуга, место пружања услуга и рок важења понуде сматраflе се
неприхватљивом.
Неопходноје и да се Понуђач изјасни, заокруживањемједног од понуђених одгоеора, да
лије обеезник плаћања ПДВ-а unu не

Квалитативни пријем предметних услуга fie се извршити записнички, након
завршетка комплетног обима предметних услуга.

Датум

М.П.

ПонуFјач
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Напомене:
- Пон/ђачје обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалнеiуслове (сваl
празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуfј8ча може д8 овласти
једног понуђ8ча из групе понуfјача који fie попунити, потписати и печатом оверити
образац, понуде или д8 образац понуде nomnuwy и печатом овере сви ;понуђ8чи из1
групе~ понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити ве~iем броју
потп сника) ~

I
i

о6РАзау з ia

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈНГ/2100/0317/2019 — Партија 1 ХЕ ЕМ.
„Услуге изнОшења смеЋа у ХЕ ENI",

Табелаl

Р.бр.

(1)

Назив услуге

~ (2)

Јед.
мере

(3)

Број
месеци

(4)

Површина
У м2

(5)

• Јед:
цена без
ПДВ-а/м2 .
динара

(6)

Јед.
цена са
ПДВ-а
динара

(7)

Укупна
цена без . '

ПДВ-а ,
динара 

(8)

Укупна цена
са ПДВ-ом

динара

(9) ;

1.
Изношење,
транспорт?и
депонов~ање
комуналi-ог отпада

месец 12 2.780,00 11,67

1
УКУПНО
(збир

ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДВ-а, динара
колоне број 7)

11 УКУПАН И3НОС ПДВ-а, динара

111
УКУПНО
(редни

ПОНУЋЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом
број 1+ редни брОј 11) динара

Једини на цена по м2 се изражава у динарима без ПДВ-а и фиксна је, тј. не може се мењати за
време рајања Уговора осим у случају ако дође до измене јединичне цене услуге на основу
Одлук; Скупштине града Чачка о усклаТјивању цена комуналних услуга.

Датум

М.П.

Понуђач

1

С
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Упутство за попуњавање Обрасца струкryре цене

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

у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДв за извршену услугу, месечни паушал
за одржавање;
у колону (б) уписати колико износи јединична цена са ПДв за извршену услугу;
у колону (8) уписати колико износи вредност без ПДВ и то тако што fie помножити јединичну цену
без ПДв (наведену у колони б.) са траженим површином у мг (која је наведена у колони 5.) и
бројем месеци (који је наведен у колони 4.);
у колону (9) уписати колико износи вредност са ПДВ и то тако што fle помножити јединичну цену
са ПДВ (наведену у колони 7.) са са траженим површином у мг (која је наведена у колони 5.) и
бројем месеци (који је наведен у колони 4.).

- у ред бр. 1— уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (тј. износ иэ колоне
бр. 8 из табела 1 и 2 -збир)

- 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)

на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца
струкгуре цене.

- на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац
струкгуре цене.
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ОБРАЗАЦ16
ОБРАЗАЦ. ПОНУДЕ зА ПАРТИЈУ 2. ХЕ ENI

У ПОСТУПкУ ПРУЖАFbА УСЛУГА ЗА нА6АВКЕ нА кОЈЕ СЕ нЕ ПРИМЕFbУЈУ
одгедsе зАконл о Јлвним нл6nвкдмд (по члАнv 7.1.1. зЈн)

Понуда бр. од за ЈНГ/2100/0317/2019 — Партија 2. ХЕ Ем
„Услуге одоснабдевања у ХЕ ENI"

ОПШТ1 ПОДАЦи О ПОНУЋАЧУ

Назив;

i

понуђача:

.
Адреса

;

понуfјача:

Матични~ број понуђача:

Врста правног лица

Порес'ки
(пиб)

идентификациони број понуfјача

Име oIобе за контакт:

Елек iронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:
;

број рачуна понуFјача и назив банке:
i

Лице овлашFiено
уговора

за потписивање

пон~дv подноси:

; А) сдмостАлно
6) СА ПОДИЗвОЋАЧЕм

в) КАо зАЈЕдничКУ понvдv

напо , ена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколи о се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницсма
заједн чке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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ОБРАЗАЦ 2 Б

ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ - уКУПНА ЦЕНА динара .
без ПДВ-а

„Услуге водоснабдевања у ХЕ ЕМ",
ЈНГ/2100/0317/2019 - Партија 2 ХЕ ЕМ.

број

У укупну вредност понуде су урачунати сви трошкови за пружање предметних
услуга, осим трошкова ПДВ-а.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЋАЧА
РОК И НА ЧИН ПЛА ЋАF6А:

Плаfiање се врши у динарима,
вирмански, на основу потписаног и овереног
месечног рачуна, овереног од стране
надзорног органа кога одреди Наручилац.
Крајњи рок за плаflање је 45 календарских
дана, од дана завршетка услуга за претходни
месец и испостављања рачуна на писарницу
~Наручиоца на адреси:~~ Јавно предузеflе
Електропривреда Србије Београд, Балканска

бр.13 Огранак "Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, ХЕ
Електроморава, Господар Јованова број 24,
32000 Чачак.

рОКИ НАЧИН ПЛАЋАlbА:

Сагласан за захтевом наручиоца
Дд / НЕ

(заокружити)

ПЕРИод вРШЕња УСЛУГА (оквирно):
Почетак - децембар 2019. године;

Завршетак - децембар 2020. године.

ПЕРИод вРШЕњА УСЛУГА:
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА І НЕ
(заокружити)

МЕСТО ИЗВРШЕFbА УСЛУГА:
Управна зграда ХЕ „Електроморава",

Господар Јованова број 24, 32000 Чачак.

МЕСТО И3BPWEfbA УСЛУГА:
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА / НЕ (заокружити)
Рок важЕњА ПонvдЕ:

не може бити краhи од 60 дана од дана
отварања понуда дана од дана отварања понуда.

Понуfјач је обвезник плаТiања ПДВ-а ДА / НЕ
(заокружити)

Понуда понуfјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаfiања, рок
пружања услуга, место пружања услуга и рок важења понуде сматраfiе се
неприхватљивом.
Неопходноје и да се Понуfјач изјасни, заокруживањемједног од понуђених одговора, да
лије обеезник nnafiaњa ПДВ-а unu не

Датум

М.П.

ПонуFјач
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Напо
- Пон
празн
- Ука

условв (сва

да овласти
јвдног понуђача из групе понуђача који ћe попунити, потписати и печатом оверити
образ, ц понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групе понуfјача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју
потпи ника)

г
ене:
ђачје обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне
поља).
ко понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може

г обРазау з
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈНГ/2100/0317/2019 — Партија 2 ХЕ ЕМ.

„Услуге водоснабдевања у ХЕ ЕМ",

табела1
табела1

6

Р.бр.

- 
• : .

Назив услуге Јед.
мере

Јед:
цена без ПДВ-а,

динара

,Јед.
_ цена са ПДВ-а

динара .

(1)
. 1

(2) (3) (4) (5) ~

1. ;

i

Водоснабдевање м3

'
2.

1

i
i

Канализација м3

І
УКУПНО
(збир

ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДВ-а, динара
колоне број 4)

П УКУП~Н
~ •

И3НОС ПДВ-а, динара

11F
УКУПНО
(редни

ПОНУЋЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом
број 1+ редни број 11) динара

У,говор се гзакључује на износ планираних средстава и реалиэује по усвојеним - прихваfiеним
јединидчним ценама из најповољније понуде.

1
Ј.единичнаl цена по м3 се изражава у динарима без ПДВ-а и фиксна је, тј. не може се мењати за
време трајања Уговора осим у случају ако доFје до иэмене јединичне цене услуге на основу
Одлуке Скупштине града Чачка о усклађивању цена комуналних услуга.

1

Даryм:
М.П.

ПонуFјач

Стр 7 од 8



Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене, Табела број 1, на следеТiи начин:

у колону (4) уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу, месечни паушал
за одржавање;
у колону (5) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у ред бр. 1- уписује се укупно понуђена цена за све позиције беэ ПДВ (тј. износ из колоне
бр. 4 иэ табела 1 и 2 -збир)

- 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)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца
структуре цене.

- на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац
структуре цене.

г
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