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На основу члана 32 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС' бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6.05.6—Е.02.01-303059/2-2020 од 30.06.2020.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 6.05.6—Е.02.01-303059/3-2020 од
30.06.2020. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку ДОБАРА број Јн/2100/0029/2020

Садржај конкурсне документације:

страна
Општи подаци о јавној набавци

2.
  ~

Подаци о предмету јавне набавке ;

 i

4 ј Услови за yчewFie у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност тих ;
; услова

3. ! Техничка спецификација

3

4

5

8

5. ј Критеријум за доделу уговора 13

6. ; Упутство понуђачима како да сачине понуду 14

~
7. Обрасци и Прилози 33

8. ` Модел уговора
-.--..._._~_^_._.._._.__.......__._._. 

9.

10.

Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Прилог о БЗР

126

138

145

Укупан број страна документације: 148
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1. ®пшти поддци о Јдвна нд6двци

Назив и адреса
Наручиоца

; Јавно предузеhе "Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13, 11000 Београд

Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
трг Душана ЈерковиАа број 1, 31250 Бајина

Интернет страница
Наручиоца

~

www.eps.rs

Врста поступка
ј

~
Отворени поступак

i

i
Предметјавне набавке

;
1

Набавка добара:

„Електро опрема и потрошни електро материјал„

Опис сваке
I

~
1

• Јавна набавка није обликована по партијама

Циљ поступка  Закључење Уговора о јавној набавци

Контакт

i

i Милојко

i

За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.1:
Милан Милутиновић дипл. ел. инж.,

За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.2:
Батаковиh дипл. ел. инж.,

За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.3:
Новак Максимовиh дипл. ел. инж.,

За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.4:
ЋорFје Пајевиfi дипл. ел. инж.,

За општа и правна питања:
Наташа Поповиh, дипл.правник

Сва питања и захтеве за појашњење слати на следеhи начин:
natasa.popovic@eps.rs и milan.milutinovic@eps.rs (табела 1.1),
natasa.popovic@eps.rs и milojko.batakovic@eps.rs (табела 1.2),
natasa.popovic@eps.rs и novak.maksimovic@eps.rs (табела 1.3),

natasa.popovic@eps.rs и djordje.pajevic@eps.rs (Табела 1.4),
радним данима (понедељак — петак) у времену од 07 до 15 часова
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 onuc ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број ЈН/2100/0029/2020 је набавка електро опреме и потрошног
електро материјала за ДЛХЕ.

Спецификација предметних добара, са детаљним описом и количинама даје се на Обрасцу
број 2. ове Конкурсне документације (Образац структуре цене).

2.2 ОЗНАКА И шИФРА И3 ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

• Ознака - Електротехничка опрема

• шифра - 317з0000

2.3 НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 ВРСТА И ОПИС ДОБАРА

Врста и опис предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу број 2. - Образац структуре
цене ове Конкурсне документације.

1
3.2 ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА ДОБАРА

Количине предметних добара су детаљно наведене у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене
ове Конкурсне документације.

3.3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Спецификација и текничке карактеристике предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу
број 2. - Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

Понуђена добра морају у потпуности испуњавати захтеване техничке карактеристике из
Обрасца број 2. — Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

Испуњеност захтеваних техничких карактеристика и квалитета мора се доказати на следеhи
i

• Уколико 1е понцFјено референтно добро наведено у колони (2) Обрасца бр. 2, довољно је у
колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, таина
ознака модела, каталошки број и опис)'; навести назив произвођача, његове тражене
техничке карактеристике, тачну ознака модела и/или каталошки број произвођача.

• Уколико се понуТјено добро разликцlе од референтног, наведеног у колони (2) Обрасца бр.
2, мора се у колони (9) Обрасца бр. 2, ,,Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача,
тачна ознака модела, каталошки број и опис)'; поред назива произвођача, тачне ознаке
модела и/или каталошког броја произвођача, навести и детаљан опис понуђеног добра,
са тачним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета. У
овом случају, мора се доставити и оригинална техничка документација произвођача са
јасно обележеним вредностима за све техничке карактеристике и степене квалитета. 
Уколико у наведену колону 9 није могуhе физички уписати вахтеван текст може се
доставити на посебном документу, посебна табела или слично, из кога се јосно може
видети на коју се позицију односи тај опис.

1
• 3а ставке под редним бројевима 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 76., 77.,

78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 101., 102., 103. из Табеле 1.2 - Спецификација за Лимске ХЕ
неопходно је; доставити изводе из каталога из којих се јасно виде специфициране

iкарактеристике.

да би понуда била прихватљива и одговарајуhа, Понуfјач испуњеност техничких захтева мора
доказати достављањем доказа дефинисаних у Додатним условима ове Конкурсне
документације. 1

Уколико понуђач уз понуду не достави захтеване доказе, Наручилац ne његову понуду оценити
као неприхватљиву.

У случају да понуђач уз понуду достави доказе из којих се јасно види да понуђена добра не
одговарају описима и немају захтеване техничке карактеристике и, квалитет, Наручилац he
његову понуду оценити као неодговарајуЋу.

~

начин:

I
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3.4 РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за испоруку од
стране Наручиоца - Купца.

Наручилац-Купац Tie Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20
календарских дана од дана ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем e-maila, на
адресу коју Понуђач наведе у понуди.

Продавац је обавезан да комплетан обим испоруке предметних добара изврши у року који не
може бити дужи од 120 (стодвадесет) календарских дана рачунајући од дана пријема 3ахтева
за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју
Понуђач наведе у понуди (Понуђач у понуди наводи е-mail адресу на коју fie Наручилац
послати 3ахтев за испоруку).

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног или га понуди описно или га уопште
не понуди, Наручилац fie његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако Продавац прекорачи уговорени рок испоруке Наручилац може уновчити средство
финансијског обезбеFјења за добро извршење посла.

3.5 ВРЕМЕ, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

3.5.1 НАIАВА ИСПОРУКЕ

Изабрани понуђач — Продавац је дужан да минимум 2 дана пре планиране испоруке изврши
најаву испоруке на е-маил адресе, и то за:

• Табела 1.1— Спецификација ХЕ Бајина Башта - milan.milutinovic@eps.rs 

• Табела 1.2 — Спецификација Лимске ХЕ - milolko.batakovic@eps.rs 

• Табела 1.3 — Спецификација ХЕ Зворник - novak.maksimovic@eps.rs 

• Табела 1.4 — Спецификација ХЕ Електроморава - д'lordje.palevic@eps.rs

3.5.2 ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ

Испорука се може вршити, у оквиру дефинисаног рока испоруке, у периоду понедељак —
петак од 07 до 13 часова.

3.5.3 нАЧИн И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку табелу
посебно, испоручити у магацине организационих целина Наручиоца на адресе:

• Табела 1.1— Спецификација ХЕ Бајина Башта:

ЈП ЕПС - Огранак."Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ БАЈИНА БАШТА
31256 ПеруЋац

• Табела 1.2 — Спецификација Лимске ХЕ:
ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХЕ
ХЕ БИСТРИЦА
31325 Бистрица
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;i
• Табела 1.3 — Сп'ецификација ХЕ Зворник:

ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ 3ВОРНИК Мали Зворник
Краља Петра 1 br.40
15318 Мали Зворник

1С
• Табела 1.4 — Спецификација ХЕ Електроморава:

ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА
ХЕ ОВЧАР 6AF6A
32142 Овчар Бања

3.6 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
i

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиhе се
квалитативни и 1; квантитативни пријем истих у присуству овлашhених представника
Изабраног понуђача-Продавца и Наручиоца-Купца. О пријему Ће се обавезно сачинити
Записник о извршеној испоруци добара, у складу са моделом Записника из ове Конкурсне

документације.

Квалитативни пр;ијем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добара

датој у Обрасцу бр. 2 прихваhене Понуде, који Fie бити и саставни део Уговора.

Поред квалитативног и квантитативног пријема, у оквиру пријема извршиТiе се и примарни

преглед стања оhреме тј. утврдиhе се да ли су предметна добра стигла неоштеhена у току

транспорта и истовара.

Одговорност за~јсва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара

сноси искључив'о изабрани понуђач-Продавац. У том случају, у Записнику се констатују

настала оштеhења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштеFiена

добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је
1i
 квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у потпуности

извршен када Купац и Продавац потпишу Записник о извршеној испоруци добара који не

садржи никакве примедбе које предвиfјају додатне обавезе Продавца по питању

предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.
1

3.7 ГАРАНТНИ РОКОВИ

3а ставке под р~едним бројевима 414., 415., 416., 417., 418. из Табеле 1.1- Спецификација за

ХЕ Бајина Башта минимална гаранција мора бити 5 (пет) година од дана испоруке и

потписивања Записника о извршеној испоруци добара, без примедби, издата од

овлашЋеног ди'стрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2— Образац струкryре цене, поред гаранција

које су реryлисане Законом и које стандардно дају произвоFјачи, односно продавци,

наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања

гарантног рока.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛ. 75. И 76. 3АКОНА О ЈА8НИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКА3УЈЕ ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ред.
бр.

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛАНА 75. 3АКОНА

Услов:
да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуЋи
регистар;

! оказ:
• за правно лице: Извод из регистра Аrенције за привредне регистре, односно извод

из регистра надлежног Привредног суда
• за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно

извод из oдroвapajyFier регистра

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

илана групе понуђача
■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за

сваког подизвођача

2'

Услов:

да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне rpyne, да није осуFјиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре

! оказ:

- за правно лице:
1) ЗА 3АКОНСКОГ 3АСТУПНИКА — уверење из казнене евиденције надлежне

полицијске управе Министарства унутрашњих послова — захтев за издавање овоr
уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала — Уверење
посебноr одељења (за орrанизовани криминал) Вишег суда у Беоrраду, којим се
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне rpyne. С тим у вези на интернет страници Вишег
суда у Београду објављено је обавештење: http://www.bg.vi.sud.rs/1t/articles/о-
visem-sudu/obavesten]e-ke-za-pravna-1ica.htm 1

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре — Уверење
Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на
чијем подручју је седиште дoмaFier правноr лица, односно седиште
представништва или огранка страноr правног лица, којом се потврfјује да понуђач
(правно лице) није осуFјиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
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I1

Посебна напомена:
1

Уколико iiуверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврfјује да понуђач
(правно лице) није осуFјиван за кривична дела против привреде и кривично дело
приман~а мита.

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

Напомена: "
■ У слуиају да понуду подноси правно лице потребно је доставити оеај доказ и

за правно лице и за законског заступника
■ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказеi

доставити за сваког од њих
■ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе досмавити за сваког

члана;ігрупе понуђача
■ У случају да понуђач подноси понуду са подизеођачем, ове доказе достаеити и

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

З.

Услов: 
да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

~
Доказ: 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:

1
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине)
према месту, седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према
пребивалишry физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
Напомена:

■ Укол'ико локална (општинска) управајавних приход у својој потврди наееде да
се докази за одређене изворне локалнејавнериходе прибављају и од других
локqлних органа/организација/установа понуђаије дужан да уз потврду
локалне управејавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних
органа/организација/установа

■ Укопико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два
доказа, потребноје доставими уеерење Агенције за привамизацију да се
налази у поступку приватизације

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

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

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

,
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4.

Усл®в:
Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

~ оказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 3Јн (Образац број 4.)
Напомена:

■ Изјава мора да буде потписана од стране овалшfiеног лица за заступање
понуђача и оверена пеиатом.

■ Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити доставл~ена за
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашhеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

■ У случају да понуђаи подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставла за
понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и
оверена од стране овлашfiеног лица за заступање понуђаиа/подизвођача и
оверена печатом.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
3А УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ нАБАВКЕ И3 ЧЛАНА 76. 3АКОНА

5.

технички капацитет

Услов:
ПонуFјена добра морају у потпуности испуњавати све захтеване техничке
карактеристике наведене у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене, ове Конкурсне
документације.
! оказ:

• Уколико је понУhено референтно добро наведено у колони (2) Обрасца бр. 2,
довољно је у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив
произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)' навести назив
произвоFјача, његове тражене техничке карактеристике, тачну ознака модела
и/или каталошки број произвоFјача.

• Уколико се понУhено добро разликуlе од референтног, наведеног у колони (2)
Обрасца бр. 2, мора се у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног
добра (назив произвођаиа, тачна ознака модела, каталошки број и опис)'
поред назива произвоFјача, тачне ознаке модела и/или каталошког броја
произвоFјача, навести и детаљан опис понуђеног добра, са тачним
вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета. У
овом случају, мора се доставити и оригинална техничка документација
произвоfјача са ]асно обележеним вредностима за све техничке
карактеристике и степене квалитета.
Уколико у наведену колону 9 није могуhе физички уписати захтеван текст
може се доставити на посебном документу, посебна табела или слично, из
кога сејасно може видети на коју се позицију односи тај опис.
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6.

УСЛОв:
С

Технички капацитет

За ставке под редним бројевима 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.,
34., 76.L 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 101., 102., 103. из табеле 1.2 -
Спецификација за Лимске ХЕ неопходно је доставити изводе из каталога из
којих с јасно виде специфициране карактеристике.

i
I

Доказ: 1i
Изводи из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1
до 6 овог обрасца, биАе одбијена као неприхватљива

1. Сваки подизвоFјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што
доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из
члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

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

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона моrу 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 ил'и оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краnи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fie његову понуду одбити
као неприхватљиву і

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да. приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за yчewfie у посryпку јавне набавке, односно Наручилац не може
одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одреFјен Законом или
Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на
меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар
понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису
понуђача у Регистар понуђача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:

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

• регистар понуFјача: www.apr.gov.rs
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.

7. Ако понуђач 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
понуђач има седи'ште и уколико уз понуду приложи одговарајуhи доказ за то, наручилац ћe
дозволити понуfјачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
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8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у
било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је
документује на прописани начин.
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1;
1 ј 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
I~

Избор најповољније понуде fie се извршити применом критеријума "најнижа понуђена
цена" уз испуњење свих обавезних и додатних услова.

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

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног
порекла, наручилiац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаТiег порекла под
условом да његова понуђена цена није преко 5% веhа у односу на најнижу понуђену цену
понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуfјену_ цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.
i~

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаnег порекла, наручилац he, пре рангирања
понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих
није јасно да ли је реч о добрима домаћег или страног порекла, да се изјасне да ли нуде
добра домаhег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за!;домаfiе понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона)
у поступцима јавних набавки у којима учествују понуFјачи из држава потписница Споразума
о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваhе се сходно одредбама
тог споразума.

Предностдата заiдомаће понуђаче и добра домаnег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у
поступцима јавних набавки у којима учествују ,понуђачи из држава потписница Споразума о
стабилизацији и придруживању измеfју Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваnе се сходно одредбама тог
Споразума. ~

1 ~

5.1 РЕ3ЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ
i

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуfјену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краhи рок испоруке.

1
Уколико ни после примене резервног критеријума не буде мoryћe изабрати најповољнију
понуду, најповољнија понуда биТiе изабрана путем јавној жреба.

i~Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту
најнижу понуђену цену и најкраhи понуђени рок испоруке. На посебним папирима који су
исте величине i' боје Наручилац he исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију,
одакле ne председник Комисије за предметну јавну набавку извуfiи само један папир.
Понуfјачу чији назив буде на извученом папиру 6иfie додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац Fie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти ћe доставити
свим ПонуFјачима који су учествовали у поступку.
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б. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне
податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спроводи поступак избора најповољније понуде у поступкујавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове одреfјене 3аконом о јавним набавкама (у даљем
тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу
позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као
неприхватљива

6.1 ЈЕ3ИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ CACTABJbEHA

Наручилац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиFiе поступак
јавне набавке на српскомјезику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српскомјезику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки
прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашFiеног преводиоца, у супротном ћe понуда бити одбијена као
неприхватљива.
Део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском
језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском
језику потребно превести на српски језик, Наручилац ne позвати понуFјача да у одређеном
року изврши превод тог дела понуде.

6.2 НАЧИН CACTABlbAFbA И ПОДНОШЕI-bА ПОНУДЕ

ПонуFјач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације и оверава их печатом и потписом законског
заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног
од стране законског заступника уз доставу овлашnења у понуди. Доставља их заједно са
осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.
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 образаца у понуди изврши на
свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н", "2 од н" и тако све до "н од н", с
тим да "н" представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а који због своје важности не смеју
бити оштећени или означени бројем (финансијска средства обезбеђења), стављају се у
посебну фолију, а на фолији се видно означи редни број странице листа из понуде. Фолија
се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити,
заштитили.
ПонуFјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сиryрношhу утврдити да се први пут отвара, на адресу:
Јавно предузеhе "Електропривреда Србије"
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта
Трг Душана јерковиАа број 1
31250 Бајина Башта
Писарница
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На коверти је потребно написати назнаку:

ПОНУДА
ЈАвнд нА6АвкА БРа Јн/г100/00г9/г0г0

„Електро опрема и потрошни електро материјал" нЕ ОТВАРАТИ 

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив понуђач, адреса, број телефона и
факса, као и име и презиме овлашFiеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.
Уколико понуFјачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ћe
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношFiу
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношfiу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне! набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
Уколико је неопкодно 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 понуђача.

!~
6.3 ОБАВЕ3нА САДРЖИНА ПОНУДЕ

i;
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова
из чл. 75.и 76. 3акона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у
конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и
печатом оверени), осим уколико (Понуfјачи) немају обавезу коришЋења печата у свом
пословању, на н'ачин предвиђен следеfiим ставом ове тачке:
• Образац број 1- Понуда
• Образац број;2 — Образац структуре цене
• Образац број 3— Изјава о независној понуди
• Образац број;l4 — Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
• Образац број'S — Трошкова припремања понуде, ако ̀ понуђач захтева надокнаду

трошкова у складу са чл. 88 Закона
• Обрасци, изј,аве и докази одређени тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да

понуђач подноси понуду са подизвоFјачем или заједничку понуду подноси група
понуђача

• Потписан и печатом оверен "Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
• Потписан и печатом оверен "Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих

информација"
• Прилог о БЗР,
• докази о испуњености услова из чл. 75 и 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и

Одељком 4. конкурсне документације
• Средство ф'инансијског обезбеђења за озбиљност понуде — Меницу као СФО за

озбиљност п;онуде са пратеhом документацијом
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• Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких
карактеристика

• ОвлашТiење за потписника (ако не потписује законски заступник)
• Споразум о заједничком наступању (у слуаају подношења Заједничке понуде).

Наручилац he одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ne одбити као неприхватљиву понуду поНуђача, за коју се у поступку стручне
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

НАПОМЕНА: 
На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Службени гласник РС' број 41/2019) приликом сачињавања понуде употреба печата није
обавезна за Понуfјаче који немају обавезу коришhења печата у свом пословању, у складу
са Законом о изменама и допунама 3акона о привредим друштвима ("Службени гласник
РС' број 44/2018), који се примењује почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих су
престале да важе одредбе појединих закона и других прописа у делу у ком се
установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника.

6.4 ПОДНОШЕFbЕ И OTBAPAЊE ПОНУДА

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење
понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у Позиву, сматраfiе
се неблаговременом, а Наручилац fie по окончању поступка отварања понуда, овакву
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавну набавку Fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеног
у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа "Електропривреда Србије"
Београд, Огранак."Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа
број 1, 31250 Бајина Башта, канцеларија Наташе ПоповиЋ број 153.

Представници понуFјача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају, пре
почетка поступка, да доставе Комисији за јавну набавку писано овлашnење за учествовање у
овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуfјача) заведено и оверено
печатом и потписом законског заступника понуFјача или другог заступника уписаног у
регистар надлежног органа или лица овлашТiеног од стране законског заступника уз доставу
овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу
са 3аконом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашhени
представници понуFјача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ћe у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом
или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда.

6.5 НАЧИН ПОДНОШЕI-bА ПОНУДЕ

ПонуFјач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуFјач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.
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1i
Понуђач који је са м~ остално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као п~одизвођач. У случају да понуFјач поступи супротно наведеном упутству
свака понуда понуFјача у којој се појављује биhе одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуFјача која подноси заједничку понуду,
односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе
понуТјача, поднео ~две или више заједничких понуда, Наручилац fie све такве понуде одбити.i~
Понуђач који је члан групе понуFјача не може истовремено да учествује као подизвоfјач. У
случају да понуђа;ч поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуfјача у којој се
појављује биће одбијена.

1~
6.6 ИЗМЕНА, ДОПУНА и ОПО3ИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуда понуђач може да измени или допуни веh поднеry понуду
писаним путем, на адресу Наручиоца.;i
На коверти је пот~ребно написати назнаку:

1
ji ИЗмЕНА — ДОПУНА ПОНУДЕ

ii • ЈАВНА нА6АвкА БРОЈ Јн/2100/0029/2020

~ „Електро опрема и потрошни електро материјал"
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац Tie приликом струч.не оцене
понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на
који се, у већ доетављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуFјач може, да опозове поднету понуду писаним путем, на
адресу Наручиоца.

На коверти је потребно написати назнаку:

I ОПОЗИВ ПОНУДЕ
i; ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020

! „Електро опрема и потрошни електро материјал"
~

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву
понуду неЋе отварати, веh fie је неотворену вратити понуђачу.

i~
Уколико понуfјач измени или опозове понуду по истеку рока за подношење понуда,
Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности .
понуде. ;1

6.7 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА •

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.8 ПOДHOWEFbEi!ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЋАЧИМА

Понуђач је дужан, да у понуди наведе да ли he извршење набавке делимично поверити
подизвођачу. Ако понуFјач у понуди наведе да fie делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе:
• назив подизвоfјача, а уколико уговор између наручиоца и понуFјача буде закључен, тај

подизвођачl;ће бити наведен у уговору;
• проценат укупне вредности набавке који fie поверити подизвођачу, а који не може бити

веhи од 50% као и део предметне набавке који ћe извршити преко подизвођача.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, oмoryFiи приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и
76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном
материјалном и кривичном одговорношhу, које попуњава, потписује и оверава сваки
подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац he реализовати средство финансијског обезбеFјења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаhања, ако
то лице испуњава све услове одреhене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвоFјачу, за део набавке који се извршава
преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања
директно подизвоFјачу наручилац fiie омоryhити добављачу да у року од 5 дана од дана
добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не
утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.

6.9 ПОДНОШЕFbЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меFјусобно и према
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке
прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

• податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који Fie поднети понуду и који
Fie заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешЋе из члана 75.
и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеносттих услова.

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуfјачи из групе испуњавају
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних Конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном
одговорношhу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име
(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2.
Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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1~
6.10 ПОНУЋЕНА ЦЕНА

Цена се исказује у динарима без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза
на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене иукупно понуFјена цена морају бити изражене са две децимале у складу са
правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна fie бити јединична
цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраТiе се неприхватљивом.

ПонуТјена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке,
као и све потребне зависне трошкове (транспорт и осиryрање у транспорту до места
испоруке, царина и царински трошкови, шпедитерске услуге, трошкови прибављања
средстава финансијског обезбеFјења и др.).

Ако је у понуди':исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац he поступити у складу.са
чланом 92. 3акон'а.~

6.11 РОК ИСПОРУКЕI~

Рок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за испоруку од
стране Наручиоца - Купца.
Наручилац-Купац ћe Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20
календарских дана од дана ступања Уговора на снаry, у писаном облику, путем e-maila, на
адресу коју Понуђач наведе у понуди.

,i
Продавац је обавезан да комплетан обим испоруке предметних добара изврши у року који
не може бити дужи од 120 (стодвадесет) календарских дана рачунајуТiи од дана пријема
Захтева за испо'руку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем e-maila, на
адресу коју ПонуFјач наведе у понуди (ПонуТјач у понуди наводи е-mail адресу на коју Ае
Наручилац послати Захтев за испоруку).

Уколико Понуfјач понуди дужи рок испоруке од захтеваног или га понуди описно или га
уопште не понуди, Наручилац Fie његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако Продавац прекорачи уговорени рок испоруке Наручилац може уновчити средство
финансијског обезбеТјења за добро извршење посла.

6.12 ГАРАНТНИ РОКОВИ

3а ставке под редним бројевима 414., 415., 416., 417., 418. из Табеле 1.1- Спецификација за
ХЕ Бајина Башта минимална гаранција мора бити 5 (пет) година од дана испоруке и
потписивања 3аписника о извршеној испоруци пријему добара, без примедби, издата од
овлашЋеног ди'стрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2— Образац струкryре цене, поред гаранција
које су реryлисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци,
наручилац није; предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гарантног рока.
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6.13 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАF6А

Плаћање добара која су предмет ове јавне набавке Наручилац Fie извршити динарски на
текуliи рачун Продавца, по испоруци и потписивању, без примедби, 3аписника о извршеној
испоруци добара од стране овлашhених представника Наручиоца-Купца и изабраног
ПонуFјача-Продавца, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на
писарници Наручиоца.
Изабрани понуђач — Продавац ћe за сваку табелу из Обрасца број 2— Образац структуре
цене испоставити Купцу посебан рачун.

Рачуни са обавезним прилозима, Записник о извршеној испоруци добара потписан без
примедби од стране овлашћених представника Наручиоца-Купца и Понуfјача-Продавца и
отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених
добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашТiеног лица Купца које
је примило предметна добра, морају бити достављени најкасније до 05. у месецу за добра
испоручена у претходном месецу на адресе Наручиоца/Купца:

За добра из Табеле 1.1— Спецификација ХЕ Бајина Башта 
Јавно предузеnе "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ТргДушана lерковиhа број 1
31250 Бајина Башта

За добра из Табеле број 1.2 — Спецификација ЛИМСКЕ ХЕ 
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Нова Варош
Трг Војводе Бојовиfiа 4
31320 Нова Варош

За добра из Табеле број 1.3 — Спецификација ХЕ Зворник
Јавно предузеliе "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК Мали Зворник
Краља Петра 1 br.40
15318 Мали Зворник

За добра из Табеле број 1.4 — Спецификација ХЕ Електроморава
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА Чачак
Господар Јованова 24
32000 Чачак

Записник о извршеној испоруци добара, потписан од стране Купца без његових примедби,
је услов плативости рачуна. У случај испостављања рачуна који нема овакав записник, рачун
нема услов за плаhање

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати
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неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења
није мoryFie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз
рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из
конкурсне документације и прихваТiене понуде.ii
Обавезе које досііевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће
реализоване највише до износа средстава, која ћe за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ћe се плаћати уговорене обавезе.b

6.14 РОК ВАЖЕF6А ПОНУДЕ
L

Понуда мора да! важи најмање 60 (словима:
отварања понуда.!'

У случају да понуђач
неприхватљива. !

шездесет) календарских дана од дана

наведе краhи рок важења понуде, понуда Fie бити одбијена, као

6.15 СРЕДСТВА ФИНАНСИIСКОГ ОБЕ36ЕЋЕ1-bА
у

Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексу
СФО) којим понуђачи обезбеFјују испуњење својих обавеза у отвореном поступку
(достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по
закључењу уговора или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти
моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуh'ача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

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

Ако се за времеiтрајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
СФО мора се продужити.

i~
Понуfјач је дужан да достави следеЋа средства финансијског обезбеђења:

У ПОНУДИ 

6.15.1 МЕНИЦА КАО, СФО 3А О36ИlbHOCT ПОНУДЕ
~

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:
~

• издата саiклаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране законског
заступника или лица по овлашFiењу законског заступника, на начин који прописује
Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и
"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),

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

2) Менично писмо — овлашhење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимално 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења
минималноi30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак
рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашhења; које мора бити издато на основу Закона о меници;
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3) ОвлашFiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник понуђача;

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашFiених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке;

5) Фотокопију ОП обрасца;
6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

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

Наручилац Fie изврши наплату СФО за озбиљност понуде - бланко сопствене менице:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда, а у року важења опције

понуде, повуче, опозове или измени своју понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној

набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро

извршење посла, које је захтевано уговором а у складу са захтевима из конкурсне
документације.

Меница ћe бити враhена изабраном Понуfјачу у року од 8 (осам) дана од дана предаје
наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Меница Ће бити враFiена понуfјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеТјења није достављено у складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда ћe бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака.

У РОКУ од 10 ДАНА ОД 3АКЉУЧЕh6А УГОВОРА

6.15.2 МЕНИЦА КАО СФО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕI-6Е ПОСЛА

Изабрани понуђач — Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року
од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника
уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима
("Сп. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 — одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист CPJ'l бр. 31/93 и"Сл.
лист СЦГ" бр. 1/2003 — Уставна повеља), као средство финансијског обезбеfјења за добро
извршење посла Наручиоцу достави:
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
овлашћеног лица.

2) Менично писмо — овлашhење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимално 10 % од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евенТуални продужетак
рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења.

3) ОвлашFiење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник изабрног понуђача;

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке.

5) Фотокопију ОП обрасца.
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6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашhења НБС).

i,
Меница може бити наплаћена у случају да изабрани Понуђач - Продавац не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиFјен уговором.

Напомена:

Уколико изабрани ПонуТјач - Продавац не достави Наручиоцу меницу за добро извршење
посла у року. од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, и у складу са захтевима из
Уговора и Конкурсне документације, Наручилац може покренути поступак раскида
Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде - менице за озбиљност
понуде.

6.15.3 МЕНИЦУ КАО IГАРАНЦИЈА 3А OTKЛAFbAFbE ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Изабрани понуђаЈч - Продавац је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета
уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла достави:

1) Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива,
без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом
од стране овлашnеног лица.

2) Менично писмо - овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимум 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења
минимално 30 календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални
продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашFiења.

3) Овлашnење јкојим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашhење не
потписује законски заступник изабрног понуђача;

4) Фотокопију важеFiег Картона депонованих потписа овлашnених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке.

5) Фотокопију ОП обрасца.
i ~

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

;i
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има
право да наплати средство финанасијског обезбеFјења за добро извршење посла.

Меница може 'бити наплаћена у случају да изабрани понуFјач не отклони недостатке у
гарантном року;

6.15.4 ДОСТАВlbAFbE СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
Понуде и гласи, на Јавно предузеnе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиnа број 1, 31250 Бајина Башта.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се, у напред
наведеном року, лично или поштом, и гласи на Јавно предузеhе „Електропривреда Србије"
Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиnа
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број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство финансијског обезбеFјења за јавну
набавку број Јн/2100/0029/2020.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року доставља
се, приликом примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства
финансијског обезбеFјења за добро извршење посла, лично или поштом, и гласи на Јавно
предузеhе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са
назнаком: Средство финансијског обезбеFјења за јавну набавку број ЈН/2100/0029/2020.

6.16 НАЧИН 03HA4ABAF6A ПОВЕРlbИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Подаци које понуfјач оправдано означи као поверљиве биhе коришhени само у току
поступка јавне набавке у складу са позивом и неfiе бити доступни ником изван круга лица
која су укључена у поступак јавне набавке.
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Као поверљива, понуFјач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима одређени као поверљиви.
Наручилац ne као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано "ПОВЕР1bИВ0".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац Fie позвати понуFјача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач fie то учинити
тако што ne његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати
датум, време и потписати се.
Ако понуFјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац
ne третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да доследно nowryje законите интересе понуђача, штитећи њихове
техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уреТјује заштита пословне тајне.

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

6.17 ПOWTOBAFbE ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ И3 ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ И
ДРУГИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе. које
произлазе из важећих 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. 4 из ове Конкурсне документације).

6.18 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕFbЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришЋење патената, као и одговорност за повреду заштиhених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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6.19 НАЧЕЛО 3АШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕ3БЕЋИВАFbА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Наручилац је дужан да набавља добра која не saraFjyjy, односно која минимално утичу на
животну средину; односно која обезбеfјују адекватно смањење потрошње енергије —
енергетску ефикасност.

6.20 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 06JAW1-6EFbA

3аинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком:
"06JAWFbEFbA - позив за јавну набавку број ЈН/2100/0029/2020 или електронским путем
на e-mail адресе: natasa.popovic@eps.rs и milan.milutinovic@eps.rs (табела 1.1),
natasa.popovic@е'ps.rs и milojko.batakovic@eps.rs (табела 1.2), natasa.popovic@eps.rs и
novak.maksimovic@eѕ.rs (табела 1.3), natasa.popovic@eps.rs и djordje.pajevic@eps.rs 
(табела 1.4), радним данима (понедељак — петак) у времену од 07 до 15 часова (СВА
ПИТАF6А И ЗАХТЕВЕ ЗА ПOJAWFbEFbEM ПОСЛАТИ ОБАВЕ3НО НА ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ
КАКО ЈЕ НАВЕДЕНО). Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током
викенда/нерадно'г дана биће евидентиран као примљен првог следеFiег радног дана.

Наручилац he у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиFјеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.
1

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ne 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.~ov.rs ).

I
6.21 ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од
Наручиоца накiаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме
понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да Понуfјачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеТјења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
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6.22 ДОДАТНА 06JAWF6EFbA, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуfјача додатна објашњења која he му помоЋи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуFјача, односно његовог подизвоfјача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац Ће Понуfјачу оставити
примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омоrynи Наручиоцу контролу
(увид) код Понуfјача, као и код његовог ПодизвоFјача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако
се ПонуFјач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац Ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

6.23 РА3ЛО3И 3А ОДБИЈАFbЕ ПОНУДЕ

Понуда Ће бити одбијена:

• ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуЋа;
• ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
• ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН
односно:
• ако Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешЋе;
• ако Понуfјач не докаже да испуњава додатне услове;
• ако Понуfјач није доставио тражено средство обезбеђења;
• ако је понуFјени рок важења понуде краFiи од прописаног;
• ако понуда садржи друге недостатке због којих није мoryne утврдити стварну садржину

понуде или није мoryhe упоредити је са другим понудама.

Наручилац he донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.

6.24 РОК 3А ДOHOWEFbE ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОБУСТАВИ ~
~

Наручилац Ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обусrави поступка Наручилац he објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3(три) дана од дана доношења.

6.25 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступкујавне набавке:

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

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврFјује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
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1
односили на истиllпредмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања
позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:
• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• исправа о реализованом , средству обезбеFјења испуњења обавеза у поступку јавне

набавке или испуњења уговорних обавеза;
• исправа о наплi fieнoj уговорној казни;
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
• изјава о раски'ду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и

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

понуди као по'дизвођачи, односно чланови групе понуђача;
• други одговарајуhи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење

обавеза у ранiијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама.

i
Наручилац може о дбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који
се односи на по с,тупак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предметјавне набавке истоврсан.

Наручилац fie поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача
уколико утврди ;да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе
понуђача. i

6.26 УВИД у ДОКУМЕНТАЦИЈУ
i

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после. доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему
може поднети писмени захтев Наручиоцу.

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

6.27 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЋАЧА

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

6.27.1 РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕF6А 3АХТЕВА ЗА 3АШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:

Јавно предузећ;е "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дрин,ско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

са назнаком:

ЗАХТЕв ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ЈАВНА нА6АВКА БРОЈ Јн/2100/0029/2020

„Електр0 Опрема и потрошни електро материјал"
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Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
natasa.popovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 (седаіvі) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступкујавне набавке у
складу са одредбама члана 150. 3ЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЉ из 3ЈН.
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.

6.27.2 ДЕТАЉНО УПУТСТВО О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 3АХТЕВА ЗА 3АШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) — 7) 3ЈН 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) повреде прописа којима се уређује поступакјавне набавке,
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
6) потврду о уплати таксе из члана 156. З1Н,
7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац he
такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три
дана од дана 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.

6.27.3 И3НОС ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)- 3) 3Јн:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаfiања 153 или 253, позив на број ЈН210000292020, сврха:
33П, ЈП ЕПС Београд, Огранак "Дринско-Лимске XE1', Tpr Душана Јерковиhа број 1, 31250
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1
Бајина Башта, јавна набавка број Јн/2100/0029/2020, прималац уплате: буџет Републике
Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.
i

Свака странка у по.ступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
i

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ћe
свака странка сНосити своје трошкове или ћe трошкови бити подељени сразмерно
усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

накнаду трошкова мoryhe је тражити до доношења одлуке нарјrчиоца, односно Републичке
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одпука Републичке комисије је извршни
наслов. !i

6.27.4 дЕтдљно vпvтство о потвРди из члднд 151. стдв 1. тдчкА 6) зЈн

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за
заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао
потпуним.

Чланом 151. 3акона о јавним набавкама („Службени гласник РС', број 124/12, 14/15 и
68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о
уплати таксе из члана 156. ЗЈн.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

i
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈн, прихватиfiе се:

i
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈн која садржи следеће елементе:

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

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

1

износ таксе из члана 156. ЗЈн чија се уплата врши;
број рачуна: 840-30678845-06;
шифру плаћања: 153 или 253;
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
сврха: 33П; 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 уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којеr је
извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашТiеног лица банке.
2. Hanor за Уплаry, први примерак, оверен потписом овлашћеноr лица и печатом банке или

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имајУ отворен рачун у оквиру припадајуТiеr консолидованоr рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осиrурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
сУбјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.

Примерак правилно попуњеноr налога за пренос и примерак правилно попуњеноr налога за
Уплату могу се видети на cajry Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-о-uplati-repubіicke-administrativne-takse.html и
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА И3 ИНОСТРАНСТВА

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

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17,
Србија
SW1FT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија, Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
1BAN: RS 35908500103019323073

нАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеhе информације о
плаћању -"детаљи плаnања" (F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

• број у поступкујавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

• назив наручиоца у поступкујавне набавке.

У прилоry су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
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PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 — EUR

FIELD 32A: VALUE DATE — EUR- AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:

(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX

DEUTSCHE BANK AG, F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800

NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL

BANK OF SERBIA — NBS BEOGRAD,

NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:

(BENEFICIARY)

'

/RS35908500103019323073

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

POP LUKINA 7-9

BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE:MT103 — USD

FIELD 32A: VALUE DATE — USD- AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: i

(INTERMEDIARY)

BKTRUS33XXX

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY

AMERICAS, NEW YORK

60 WALL STREET

UNITED STATES

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL

BANK OF SERBIA —NB BEOGRAD,

NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:

(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR ,

POP LUKINA 7-9

BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
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6.28 3АКЛbУЧИВАFbЕ УГОВОРА

Наручилац ћe доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од протека.рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуfјач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од
дана закључења уговора достави Меницу за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у
року од 7 (седам) дана од дана добијања Уговора од стране Наручиоца„ Наручилац може
закључити уговор са првим следеfiим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ћe сходно члану 112. став 2. тачка 5) З1Н-а закључити уговор са
понуfјачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.29 ИЗМЕНЕ ТОКОМ TPAJAh6A YfOBOPA

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровоfјења поступка јавне
набавке повеnати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона
о јавним набавкама.

Наручилац може повеТiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеfјена финансијска
средства, у случају непредвиfјених околности приликом реализације Уговора, за које се није
могло знати приликом планирања набавке.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и
других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно
одреfјени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени
посебним прописима,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 he донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона о јавним набавкама и у року од три дана од дана
доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за
јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
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7. ОБРАСЦVI И ПРИЛО3И
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Понуда број

Образац број 1

ПОНУДА

од године за отворени поступак јавне набавке добара:

ЈАвнА нА6двкд 6Pw Јн/2100/0029/2020

„Електро опрема и потрошни електро материјал"

1) општи поддци о понvЋдчv

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

врста правноглица:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(пИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашnено за потписивање уговора

2) понvдv подноси:

д) сдмоста►лно

Б) сА подизвоЋдчЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понvдv

Напомена: 
Заокружити начин подношења понуде
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ПОДАЦИ О ПОДИ3ВОЋАЧУ

1)

1'
Назив подизвођаliа:

Адреса:
i1

I

Врста правног лица:
1

Матични број:
1
;

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
1

Проценат укупне
извршити подизвоFјач:

,вредносги набавке који ћe

Део предмета набавке који ћe извршитиiподизвођач:

2)
Назив подизвођача:

Адреса: ;
~

Матични број:

;{
Порески идентификациони број:

1

Име особе за конlтакт:

Проценат укупнеiвредности
извршити подизвођач:

набавке који fie

Део предмета набавке
подизвоFјач: 1

који fie извршити

Напомена: 

Табелу "Подаци о подизв'ођочу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има eefiu број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се новедени обраºац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођаиа.

i

i 
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з) подАци о члднv rPvnE понvЋАчд

1) назив члана групе понуђача:

Адреса:

Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) назив члана групе понуFјача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попу►taeojy само они понуЂачи који подносе ºаједничку
понуду, а уколико има eefiu број учесника у заједнuчкој понуди од места предвиЂених у табели, помребно
је да се наеедени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и досмави за сваког понуђача
којије учесник у заједничкој понуди.
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4) цЕнд.и комЕРциЈАЈјни УСЛови понvдЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И 6 . . БАВКЕ РОЈ нА ; . укУПНА вРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДв-а
(PG14)

Предмет набавке: „Електро
потрошни електро

Бројнабавке:Јн/2100/0029/2020

опрема и
материјал"

кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
,  

• 

 

~У ,
YU10B нАРУЧИОЦА Г . . ПОНУДА ПОНУЋАЧА

РОк И нАЧИн ПЛАЋАFbА
По испоруци и потписивању, без примедби,,
Записника о извршеној испоруци добара од

стране овлашЋених представника Наручиоца-
Купца и изабраног Понуђача-Продавца, у

законском року до 45 дана од дана пријема
исправног рачуна на,писарници наручиоца.

РОК И нАЧИн ПЛАЋАFbА:

Сагласан за захтевом Наручиоца

ДА / НЕ

(заокружити)

1i
РОк ИСПОРУКЕ

Рок испоруке комплетног обима предметних
добара не може бити дужи од 120 (стодвадесет)
календарских дана од дана пријема Захтева за

испоруку од стране Наручиоца - Купца, у
писаном облику, путем е-maila.

РОк ИСПОРУКЕ
Рок испоруке комплетног обима предметних
добара је календарских дана од дана

пријема 3ахтева за испоруку од стране
Наручиоца - Купца, у писаном облику, на

следеЋу
е-mail адресу

ГАРАНТНИ

3а ставке под редним
416., 417., 418. из табеле
ХЕ Бајина Башта минимална
бити 5 (пет) година
потписивања 3аписника
добара, без примедби,
дистрибутера и сервис

3а сва остала добра, наведена
— Образац структуре цене,
су регулисане Законом
произвођачи, односно
није предвидео посебне
гарантних рокова.

Продавац је дужан да,
све евентуалне недостатке
гарантног рока.

РОКОВИ
1

бројевима 414., 415.,
1.1- Спецификација за

гаранција мора
од дана испоруке и
о изв шено испоруцир ~ руц
издата од овлашЋеног
i ра за Републику Србију.

у Обрасцу број 2
поред гаранција које

и које стандардно дају
продавци, наручилац

захтеве по питању

о свом трошку, отклони
у току трајања

;

ГАРАНТНИ РОКОВИ

3а ставке под редним бројевима 414., 415.,
416., 417., 418. из табеле 1.1- Спецификација
за ХЕ Бајина Башта гаранција износи
година од дана испоруке и потписивања
3аписника о. извршеној испоруци добара, без
примедби, издата од овлашЋеног
дистрибутера и сервисера за Републику
Србију.

Обавезујемо се да Ћемо о свом трошку,
отклонити све евентуалне недостатке у току
трајања гарантног рока.
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УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЋАЧА

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим
предметних добара, за сваку табелу посебно,
испоручити у магацине организационих целина
Наручиоца на адресе, и то за:
• Добра из Табеле 1.1— Спецификација ХЕ

БАЈИНА БАШТА:
ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ БАЈИНА БАШТА, 31256 Перуhац

• Добра из табеле 1.2 - Спецификација
Лимске ХЕ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХЕ, ХЕ БИСТРИЦА, 31325 Бистрица

• Добра из табеле 1.3 — Спецификација ХЕ
Зворник:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК Мали Зворник,
Краља Петра 1 br.40
15318 Мали Зворник

• Добра из табеле 1.4 — Спецификација ХЕ
Електроморава:

ЈП"Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА, ХЕ ОВЧАР 6AF6A,
32142 Овчар Бања

нАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Сагласан за захтевом Наручиоца

ДА / НЕ

(заокружитиЈ

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краliи од 60

(шездесет) календарских дана од дана
. отварања понуда

РОК ВАЖЕF6А ПОНУДЕ
Рок важења понуде је календарских

дана од дана отварања понуда

Понуђач је обвезник плаhања ПДВ-а
ДА / НЕ

(заокружити)
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаliања, рок испоруке,
гарантне рокове, начин и место испоруке и рок важења понуде сматраке се неприхватљивом.
неопходно је и да се Понуђач изјасни, заокруживањем једног од понуFјених одговора, да ли је
обвезник плаhања ПДВ-а или не.

Место и датум

М.П.

Понуђач

Напомене: 
Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна пол~а и заокружи
један одговор на местима где се то захтева).
Уколико понуђаии подносе заЈедничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе
понуђача који fie попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде
потпишу и пеиатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба
прилагодити већем броју потписника).
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О6РА3АЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЈАВНА нА6АВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020

 „Електро-опрема-и-потрошни-електро-материјал`-` 

табела 1.1- Спецификација за ХЕ Баlина Башта

Образац број 2

Р.Б.

. ' . . 1

• назив добра . . ~
~

Ј:М. количина~
;

Јединична ,. i Јединична ,;
цена без , . цена са

ПДВ . ? ПДВ
(PG4) . ! (РСД).

, назив и опис понуFјеногВредност ј Вредност ~ добра (назив произвођача,
без ПДВ ;, са ПДВ . тачна ознака модела,fp eAI Ip G4) ; каталошки број и опис)

(1) (2) (3) (4) (5) i (6) (7) ј (8) (9)

1'
Инсталациона кутија (дозна), уградња,
за у зид, фб0 ; ком. i 100

2. Инсталациона кутија (дозна), уградња, за у зид, ~
за 3 модула

ком. ; 50
, ,

!
!

з. Инсталациона кутија (дозна), уградња, за v зид,
за 4 модула

ком. ! 50
г ,

4. Инсталациона кутија (дозна), уградња, за у зид,
за 7 модула

i ком. ; ; 50
I

5'
Инсталациона кутија (дозна), уградња,
за ригипс, Q~60

'
•

; ком. ; 50 г
; ;

б. Инсталациона кутија (дозна), уградња,
за ригипс, за 3 модула ком. 50 ;
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Р.Б.

_._ ............. ...._._......_...._..........._......................
(1)

ј
назив добра Ј.М. i Копичина

... . . ... .. . ...... ............................_................. . .. ............ . ...... ....... ............ ... . . .. . ............. ........................................_......................___........_................и...........................в_........._._.........................._. ..........................._..........

(2) (3) (4)

Јединична Јединична Вредност ! вредностцена без цена са беа ПДв ; са ПДВ~ДВ ~ДВ 
(Р~~ д) 1 (Рг,4)(PG4) ' (FCA)

... ....... .........4...._.................__......._.._.....~....' .._....................._...._.......................i......._..........._....._..._._.. _. ._.. .

(5) (6) t (7) ($)

назив и опис понуfјеног
добра (назив произвоFјача,

ј тачна ознака модела,
~ катапошки број..и..опис)._.........

_ _......4.... . .. ..(
9)

7 . Инсталациона кутија (дозна), уградња,
за ригипс, за 4 модула I ј ;;

8. Разводна кутија ф78 за у зид ком. ' 50

9. Разводна кутија 150х150тт за у зид ; ком. (~ 
I

20 ;
.

;
1

~

~

10.
Носач маске (прирубница), 5М
Сличан типу: A1ing Conel или одговарају~iи

i '
; ком .

i
50

~
ј:
1

11.

Шухо прикључница са контактом за
уземљење, 16А
Тип: Модуларни, 2М
Боја: бела
Сличан типу: A1ing Cone1 или одговарајуТiа

':. ком. 50 ; ?

; ;

12.

Прикључница двополна без заштитног контакта
за уземљење, 16А
Тип: Модуларни, 1М
Боја: бела
Сличан типу: A1ing Cone1 или одговарајуТiа

: ком. 20

13.

Мрежна прикључница, RJ45, 8/8, cat.6
Уградња у нoceFiy прирубницу утискивањем
Тип: Модуларни, 1М
Боја: бела
Сличан типу: A1ing Cone1 (Art.665.0)
или одговарајуТiа

ком. ;

; f

15 i
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Р.Б.

.._ .................... ...

(1)

назив добра

............ .. . ..__..............:......:............в...:........._....__....~_................_:._........_................................__.._._................._.................i--......__................._._...._........i........._......_------:_:... ..............................:........_...._.._..._,........__........._:...---------...._....___..........................__ .........:.
(2)

Ј.м.

(3)

'

количина
I

I (4)

Јединична
цена без

ПДВ.
(РСД)

(5)

Јединична ; Вредност Вредност i 
назив и опис понуFјеног

цена са ; добра (назив произвоТјача,
без ПДВ ; .са ПДВ .

ПДВ - тачна ознака модела,
(рСД) IP~4) 1Р~и4) ? каталошки број и опис)

- . _--- ....3.... ~....__......... .._......--:...... ... _......... _.. _......__..._........._.__...._..... ...._._...._._._.__..........
; (6) 1 (7) i (8) (9)

Телефонска прикључница, RJ12, 6/4
Уградња у носеhу прирубницу утискивањем
Тип: Прикључак за две парице (линија + терминал) ! '

- - --14. --- -Тип:-Модуларни, 1П/1 - --- -------- - --------
Боја: бела
Сличан типу: A1ing Cone1(Art.663.0)
или одговарајуТiа

--:— --'ком. -- - 5------ - - --;-

15.

Антенскаприлкључница
Тип: Модуларни, 1М
Боја: бела
Сличан типу: A1ing Cone1(Art.6621.0)
или одговарајуhа

ј ком. 5
~

16.

Празан (слепи) модул
Тип: Модуларни, 1М
Боја: бела
Сличан типу: A1ing Cone1 или одговарајући

ком. ~ 30 ~ 1

;

1~'

Тастер са симболом грејалице е
Тип: Модуларни, 1М
Боја: бела
Сличан типу: A1ing Cone1 или одговарајуhи

I ком. 10~  ј ј i

;

1

18.
Тастер са симболом вентилатора
Тип: Модуларни, 1М
Боја: бела
Сличан типу: A1ing Cone1 или одговаrајиhи

1 , ком. ' 10 1 ~ ;

19.

Двополна двострука (шухо) прикључница
са контактом за уземљење са пластичним
језгром 16А/230VAC
Боја: Бела •
Сличан типу: Prestige или одговарајуТiа

i ком. i 20

ј

i
i

, ~ ј ,
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Р.Б.

......._......._._...

(1)

назив добра

_.._..._..__...._...._._.......___ ........................................._..............._...._...................._....._........_.._........_....._.___....._........................................................................_....._.. ._4......_...........

(2)

Ј.м.

........ -1-.............._

ј (3)

Количина;
. ._......_._. _. _............_

i (4)

Јединична i Јединична ` i ј назив и опис понуfјеногВредност Вредност ;
цена без цена са без ПДВ са ПДВ ; д°бра (назив произвоFјача,

ПДВ ПДВ (РОД) (Ргл) ; тачна ознака модела,
(РСД) (РСД) каталошки број и опис)

..................__ _. _.._....._......_....в...............__. ................_._ _. ... ...... .....и..... -4:.._._......_......._.........-........._........... ............. ...___. ............. .. . .

(5) 
(6) (7) r . 

(8) i (9)
Једнополнипрекидач,l0А/250VAC ' 1 '

20. Боја: бела
Сичан типу: Prestige unu одговарајуhи

; ком. 10
i

Серијски прекидач, 10А/250VAC
21. Боја: бела ~ј ком. ј 10 ' ј

Сичан типу: Prestige unu одговарајуnи
Наизменични прекидач,l0А/250VAC

22. Боја: бела ком. : 10
Сичан типу: Prestige unu одговарајуFiи ;
Унакрсни прекидач, 10А/250VAC ,

23. Боја: бела ком. 5 i ~

Сичан типу: Prestige unu одговарајуnи
Уградни LED панел, квадратни
- Напајање: 230VAC
- Снага: min. 48W
- Топлота боје светлости: 4000К

24. - димензије: б00хб00тт ком. i 10
- Начин монтаже: са штипаљкама за монтажу у ригипс

плафоне
- Боја: Бела
или одговарајуFiи

1 ;!

Уградни LED панел, квадратни
- Напајање: 230VAC

'25 - Снага: 12W
- Топлота боје светлости: б000К

~ ком. 10 I
' ,

I

- Боја: Бела
или одговарајући i i 1 i
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Р.Б.

__..._...._._
(1)

~ .

назив добра Ј.М.

; ............__... __...._.._...._............_.:....._.__._......._.__.___......_........._.._._....._.._.__.........._...__ ..............................------....................................._..._...---..~.._.._._._.._._...............__........___
(2) ; (3)

Количина
~

_.' ......................
(4)

Јединична
цена без

ПДв
(_Р~и4).. ......_................_lPG4L........_.....

(5)

Јединична
1цена са

ПДв

(6)

вредност
без ПДВ
(Рсд)

_._........ - ..._..._._..__4................
(7)

назив и опис понуfјеног
Вредност ; добра (назив произвођача,

са ПДв ;
; тачна ознака модепа,

(Р~д ) ~ к
__..__.... ___...__:............_._аталошки број и опис)----
($) (9)

26-_ _ --

Уградни LED панел, квадратни
- Напајање: 230VAC
- Снага: 18W
-Т= оплота боје светлости: 6000К-- - - - _ _------ - -;-

- Боја: Бела
или одговарајуhи

ј

 ~ ко• м.- -

'

10

~

~- - - - - -- - -- - - - - - - - - ; - - - - -
'

27.

Уградни LED панел, квадратни
- Напајање: 230VAC
- Снага: 24W•- Топлота бој е светлости: 6000К
- Боја: Бела
или одговарајуfiи

ком.~

ј

10

'

~i
1

28'

Надградни LED панел, квадратни
- Напајање: 230VAC
- Снага: 12W
- Топлота бој е светлости: 6000К
- Боја: Бела
или одговарајући

~ ком.

ј

10

1

;
i

29.

Надградни LED панел, квадратни
- Напајање: 230VAC
- Снага: 18W
- Топлота боје светлости: 6000К
- Боја: Бела
или одговарајући

! ком.I 10

i
;

;
~
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Р.Б.

_._..._..._._. ...__...—._......_._._............_
(1)

!!
назив добра Ј.М.ј

....................----' ......._._..-......_..__._..---' ' -'--"-'-'--'---- ................._.......____—__ ~._.__.._._.._..._...._.._...
(Z) i (3)

количина

Јединична
цена без

ПДв

(5)

Јединична
цена са

ПДв

(Р~~

Вредност
без ПДв! 

назив и опис понуРјеног
Вредноп

са ПДВ добра (назив произвођача,
~Р~Д) тачна ознака модела,

° каталошки број и опис)
-____. _._.._-__.1...._......_ .............__.._._.___..._. _._..._......................_......._..........._......_.

(8) (9)
- ._....._.._........_~Р~!_4~.._................_.._..

(4)
. —'

(б)
.._-

(7)
Надградни LED панел, квадратни I
- Напајање: 230VAC ~

~
ј

30. - Снага: 24W '
- Топлота боје светлости: б000К ! ком. 10 ~

- Боја: Бела
или одговарајући ~ ј
Надградни LED панел, квадратни ! Е
- Напајање: 230VAC ! ~
- Снага: miD. 48W i !

31. - Димензија: б00хб00тт ком. 5 ;
- Топлота боје светлости: 4000К
- Боја: Бела ~
или одговарајући ;
Надградни LED панел, правоугаони
- Напајање: 230VAC
- Снага: min 42W ~ !

32. - Димензија: 1200х300тт ком. 5 ;
- Топлота боје светлости: 4000К ' ј i
- Боја: Бела ;
или одговарајуfiи 1 ;
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Р.Б.

_ (1'._.

назив добра

_ . _ ...............:..............:.._...... _._... _ _ .._._...... ... ......................._:....  .:_ .. .. ................... _ . . .. ..(2) _... ..

; Ј.М.

.....~..................,. .
i (з)

Количина

_....................._.......~...............
(4)

Јединична

' цена без
ПДв

.... . ......._(PG4) ......
(5)

Јединична
цена са

ПДВ
......... (Р~).

(6)

Вредност
без ПДв
(Рсд)

1........_.. ........_.._ ..... .........__
( (7)

назив и опис понуfјеногВредноп
са ПДВ ' добра (назив произвођача,

тачна ознака модела,
(Р~д) ~

.. . ._....._._..... .
(8) 

(9)

33.

UPS ca следеFiим карактеристикама
• Tononoruja: Line-interactive
• Номинални улазни напон:230 V

~
;

. Улазна фреквенција: 5OHzf1Hz - - -
е Улазна прикључница: 5chuko CEE 7
• Излазна снага: 700 W
• Номинални излазни напон: 230 V
• Излазна фреквенција: 50Hz ± 1Hz
. Излазне прикључнице: 4 х`Schuko СЕЕ 7
• Време трансфера напајања: < 10 ms
• Батерија: 12V, 7.2 Ah х2
• Радна температура: 0:40°С
• Боја: црна

Додате функције: аутомтска регулација напона,
заштита од пренапона
АРС, типа: BX1400U-GR или одговарајуТiи

i

1
I
`
; ком.

~

-

 2

~
~

!
1

~

34. Типл држач везице ,фбтт ком.
i

1000 '1
1

35. Гужвајуfiи типл ПЛГ бх45тт
~

ј ком. 500
I

~
1

36. Шраф за иверицу, крстасти урез ВД 4,0 х 45тт ком.
1

500
ј

37. Типл за гипс картон ГК 4,5 х 22тт ком. 200 '
1
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Р.Б.

_...__._.._......

(1)

i~
назив добра i Ј.м. ! Количина

_......... ..........................._......................................_..__......___.................._......_.___'-_...................._._..............._......__..__........_.............._......._.._...._.__................._..._..........._.........д-....._..__-_._........__.............._........_....-__-....__...... ._........_........_.

(2) Е (3) i (4)

Јединична
цена без

ПДВ

(5)

Јединична
цена са

ПДВ

.... }

(6)

Вредност 'iбез ПДВ :
(Ргд)

... .....................-------.:........._каталошки_број
(7)

: назив и опис понуfјеног
Вредност добра (назив произвођача,

са ПДВ ;
(Ред) 

тачна ознака модела,
и опис)....._. .. . i

(8) 1 (9)
Разводна ПВЦ кутија назидна 80х80х40 i
Кутија разводна са 6 увода ;
Материјал: самогасиви ПВЦ ` ј
Боја: бела

38. •Уградња на зид помо~iу виј ака ком. 25 ;

Димензије: 80х80х40тт ;
Степен заштите: мин. 1Р 54
или одговарајуТiа

I
; ј

!

Разводна ПВЦ кутија назидна 150х110х70

Кутија разводна са 10 увода
~

Материјал: самогасиви ПВЦ ;
1 ~ ,

;
39. Боја: бела 1 ком. ~ 20 i

Уградња на зид помоfiу вијака ;
(

1

Димензије (ш х в х д): 150х110х70тт i~

Степен заштите: мин. 1Р 54 ~ е ~ ;
ј ' 1
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Р.Б.

_ ..__---._
(1)

Назив об ад р
,

..._ .............................:.:................................................................. ................__.:.... .._....:..:......:........_....... ........._::............:..........._. .........................._:_.-._....._
(2)

Ј.М.

~. .:.............__---._..........____.....__................................. .
I (3)

Количина

(4)

Јединична
цена без

ПДв. '
Р( G4)....._........... ....................................
(5)

Јединична Назив и опис понуFјеногВредност . ; Вредноп I.цена са i добра (назив произвођача,: без ПДв : са ПДВ :ПДв_ ' . Р Р тачна ознака модела,, ( G4} : ( ~д) ;Р каталошки 6 о' и опис( ~Д) i р ~ )_ _..._._..... .._ . .... ................... _....{..... ' _......._........ ._..4.._ .......... .....~..._. ............. ....... . .._. .... _. _..._..............._._...... ....... ....................... .
(6) (7) 1 (8) i (9) -

Самовулканизирајућа изолациона трака:

- Ширина 19тт;

ком.

1 !
I

-

40.

-- Дужина 10т; -
- Изолује електроинсталације до напона од 20 kV;
- Спречава цурење на цевима и цревима;

Користи се до температуре од +80°С и штити од
Директног УВ зрачења;

- Водоотпорна;
- Добра способност изолације;

Одлична компатибилност са материјалима за изолацију
и облагање.

или одговарајуТiа

-

5

--
~ - -
~

'
i
1

;
i
'

ј

~

;
;

~

(

41. Платнена лепљива изолир трака 19тт х 25т
или одговарају~iа ком. 5 . ~

~

42. Кабловски PVC уводник, PG 7 или одговарајуFiи ком. 100
~ ~i 1

43. Кабловски PVC уводник, PG 9 или одговарајуТiи ком. 100
~
;

1

44. Кабловски PVC уводник, PG 11 или одговарајуfiи ком. 100
~ I ~

I ј ј

45. Кабловски PVC уводник, PG 13.5 или одговарајуfiи ком.
-

100
~~

I ј
~ ` I

46. Кабловски PVC увоДНИК, PG 16 или оДГОвараЈућИ ком. 100 а
1

1 ~

4
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Р.Б.

_......_......_._..._..._._.._.._....__....._
(1)

~назив добра ; Ј.м. , Количина

...................---- ----..._......----._....---..__.................._..._................. _ . _... ... ' '__..__._. .._..._.___....._  ~ .................._.._..~-----.._........................_._..._...---..._............__................_...............:_._.__..._..
(2) ' (3) (4)

Јединична
цена без

ПДВ
(PG4)

(5)

' Јединична : Вредност ' Вредностцена са ; без ПДВ : са ПДВПДв Р Р( гд)(P~,4) _.~

назив и опис понуfјеног
добра (назив произвођача,

i тачна ознака модела,:
-~.... ._......` ......каталошки_ број..и опи.с)....---

(9)! (6) , 
-...._._:......._....._..___-----

(7) (8)

47. Кабловски PVc уводник, PG 19 или одговарајуFiи i ком. 100 ~ I

48. Кабл-проводник лак жица 0,2 mm ~ kg 1 ј ~

49. Кабл-проводник лак жица 0,35 mm kg ~ 1 , ,

50. Кабл-проводник лак жица 0,5 тт i kg 1
;

51. Кабл-проводник лак жица 0,8 тт kg i 1
1

52. Кабл-проводник лак жица 1 mm kg ~, 1 ;;

53. Кабл-проводник лак жица 5 тт I kg
!

1 I ~

54. Стартери за флуо-цев 4-22 W i I ком. : 500 ± 
i

55.
Led драјвер за Led панеле 24 W ca округлим

конектором или одговарајуf~и ком. ;
i

30 ј ~ 
i

56.
Led драјвер за Led панеле 48 W ca округлим

конектором или одговарају~iи ком. 1 20 ;

57. Силикагел, индикаторски, плави, за
енергетске трансформаторе k~ g ' 30 ! ~;
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- Р.Б:

_...---
(1)

і-

назив добра .' Ј.М. i' Количина- ;
.

_..........__.: .. _......._...._ : .:. ........ ........................................_ _ _..: :- - . . .............:. .... . .~_
(2) (з) 1 (4)

Јединична
цена~без

, ПДВ:
(Рсд. .................._ __ _ ) ..:.............._.._.........(РСД)............

(5)

,
Јединична i наэив и опис понуђеногВредност Вредност ;цена са обра (назив произв~ ` без ПДВ са ПДВ : ача,

;• д ла,ПДв' тачна ознака мод(Рсд) ; (Рг~ц) ;__..._._._. _. катапошки број_и_опис)._..._._•._ _.....~..........-. _.._ ................._ ._. _...................._...____..........._._.
(6) 1 (7) 1 (8) 1 (9)

58. Полир паста Милеруд за месинг, бакар, сребро, злато r ком. i 5125 грама или одговарајуt~а I ј ј

- ј - -! 159. Полир-паста-ПУрол-универзал,--стандардно -паковање Е ком 5 -или одговарајуhа ( ' I

60 .
Обујмица 11-18 тт са два метална вијка . или одговарају~iа ком 500

61.
i ~

Обујмица 11-18 тт низалица или одговарајуhа i ком. ; 500
ј
, i

1
I ;

62 '
Обујмица 6-17 тт са пластичним вијком ком 250или одговарајуfiа : . ; '

1 1

63.
Обујмица 18-28 мт са металним вијком ~
или одговарају~iа ~ ком. ; 250 ~ ј ј

;

64.

pVc изолир трака стандардних димензија
- трака мора бити еластична са добрим наносом!

лепљиве масе тако да се приликом изоловања
сједињује, не сме се сама одлепљивати

- ТЕSА, Berner или друга одговарајуliа

;

ком. 250

'

~

65. Тефлон трака ком. ; 20- TESA или одговарајуnа стандардних димензија
'1 ј I

I Э ;

66. Тефлон конац стандарно паковање ком. ; 51 ~

67. Спреј Wd40 од 200 т1 или одговарајуТiи i ком. ~ 20
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Р.Б.

_...._..._
(1)

I iНазив добра Ј.м. ~ Количина

_.._..__._....._.........._............_ ........................_._............._.......---...._................................_._......................_.................:.........._............._.....----......_.._...._...----.._._...... _......_.........__... .._.._._....__.._..............__._..__..._.....__........__...._._.._...._..........._......_.....__........_..._._........._._..._..__._.......................
(2) ~ (3) ~ (4)

Јединична
цена безПДВ

(PG4)
(5)

! Јединична :
i цена са

1ПДВ

(PG4)
(6) !

Назив и опис понуFјеног
Вредност , Вредност

; добра (назив произвођача,
без ПДв са ПДВ ~ 

IP 
тачна ознака модела,

~A, )
_._._....... _.._каталошки.._број.._.и...._опис)._......_. .......... ... 4 ~

(7) (8) (9)

68.

•

Спреј Wd40 од 400 т1 или одговарајуFiи ; ком. 20 1
~ I

69. Контакт спреј стандардно паковање ком. ; 20 ;

70. Силикон безбојни 300° С стандардно паковање i ком. ; 5 ;

71. Силикон безбојни стандардно паковање ком. i 10 ;

72. Скоч брајт фини ширина 115 тт или одговарајуhи ; т 20
73. Скоч брајт врло фини ширина 115 тт или одговарајуl'iи ; т 10
74. Жива гума (заптивна маса) ј kg 20 ;

75. ' ~Алкохол 96-97% или одговарајући ; 1 ; 200 ~ I

76. Вазелин технички kg 10 i
77. Бензин медицински 1 ~ 10

i
:

78.
Филтер еквивалент
VILEDON Р15/3505 EN779-10 тт mZ i
или одговарајуТiи

50 ;

79'
Филтер еквивалент VILЕDОN Р15/3505 EN779-Зтт ; mZ
или одговарајући

20

80. Пур пена стандардно паковање ~ ком. 5 i

81. Мап гас стандардно паковање ком. 1 10 ; ј

Страна 50 од 148



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН12100/0029/2020

Р.Б.

_..........
(1)

Назив добра

:.._....__ .............................................-----........_._.__............_._._..-~-----._..._.__......-~--~-----.............._..........-----...._......._.._._._~._.._.._......._.._
(2)

i Ј.М.

ј
! (3)

Копичина

.__....--- ---..........__._.._....................._..__..__..__..._............<........_......._.__....__......_................._.._..__..._..._:...__....----.~_........_..__........._..................1...---.......................__.._...__.._.._.._...._.......__.............................._......_......
ј (4)

Јединична
цена бев

ПДВ

(5)

Јединична
цена са

ПДв .

(6)

Вредност
без ПДВ

(7)

; Наэив и опис понуfјеногВредност ;~ добра (назив.произвоfјача,i са ПДВ ;
ј тачна ознака модела,

каталошки број и опис)
(8) 1 (9)

_82:

Перфорирана трака у пластичној кутији
17тт,10т,поцинкована
Ширина (тт):17 ;

_  _- -; ком. --- 5 -—
ј;- - -- -- _-= .----Дебљина(тт):0.7- - - - - --_,

Дужина(т):10
Рупа ф (тт):6,3
или одговарајуhа

-- - - - - - - -- _-~- __ --- ---1

ј '

83.
Перфорирана монтажна трака
Ширина 25тт, рупа фи -ф8,5тт
или одговарајућа

;
т 100

,
ј

'

84. Потпора за вод правоугаоног пресека, (b8/80 тт или ком.одговарајућа 50 ~ !

85. Потпора за вод правоугаоног пресека, ф8/100 тт или
одговарајуhа ком. 50 ~~

86.
Потпора са одстојником за вод правоугаоног пресека,
ф8/80 тт или
одговарајуhа

ком. 50
;

~

87.
Потпора са одстојником за вод правоугаоног пресека, ;
ф8/1000 тт ! ком.
или одговарајућа

50 ~

88. Кутија мерног споја (димензија: ЗОх180х40 тт) ком.или одговарајуhа r 20 l ;
89. Кутија за подземни спој ком. 25 ~ 1

90, ДИН шина Phoenix contact, дужина 1т ' ком.или одговарајућа еквивалентног квалитета
i

40 I ј;
ј 1
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Р.Б.

........................

(1)

!

Назив об а Ј.М.д р

.. .. ........._.._......................................_......_._.._.____._...._..........._................._._...__......._.............................._.._.........._................................................._....___._._'i..._......._..............._....__..___..__.__....._........_.................................~__._.__._._...........

(2) ! (3)

Копичина

(4)

Јединична
цена без

ПДв
(PСA)

(5)

Јединична ~
цена са

ПДв
(PG4) !

............................_.__.....................1......._..._......_.._......._._..................~._.~.

(6) !

вредноп
без ПДвР ;
( G4) ;

(7)

; навив и опис понуFјеногВредност
са ПДВ :; добра (назив произвођача,

тачна ознака модела,
~
Р 

~"Q`)_._.. ,._.......каталошки...број...и...опи.с)............_... . ....... _ и

(8) ! (9)

91.

Трофазни чешаљ U виљускасти за аутоматске осиryраче 1 т
наизменични напон 220/400V 50 Нz.Отпорност на спољашње
загревање и на ватру 900°/Зсек. Назначени напон изолације ком.
500V
(РСТ бакарна шина)

5

~ I

92. Носач за РЕ u N сабирнице за монтажу на ДИН шину ком. 100
1 i

93~
Уводници за каблове 13.5 тт или одговарајуhа
приближних димензија ком. 200 ; !

94'
Уводници за каблове 11 тт или одговарајућа
приближних димензија ком. 200 ј~

95'
Гибљиво црево пластично Ф14 или одговарајуfiе тприближних димензија 500 ! ~

96'
Гиблљиво црево пластично ф18 или одговарајуhе
приближних димензиј та 100 ј ј !;ј !

97. Гибљиво црево пластично ф23 или одговарајуnе ' тприближних димензија

98•'
Гибљиво црево пластично Ф35 или одговарају~iе !
приближних димензија ~ т 100 ј

, ;

99. Гибљиво метално пластифицирано црево Ф18 или ' тодговарајуhе приближних димензија 50 ~ !
i

100.
Уводнице за метална гибљива црева Ф13 са навртком
(Расина или одговарајуFiе) или одговарајуliа ком.
приближних димензија

50

101.
Уводнице за метална гибљива црева Ф18 са навртком
(Расина или одговарајуhе) или одговарајућа 1 ком.
приближних димензија ;

50
~ ! i
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Р.Б.

..................................................................................................................__._..............._......_.....:......_.................................................._._................................_....................................................._
(1)

назив добра

(2)

Ј.М.

....................._...

(3)

Количина.

_......................._.._....................... .........._...................._........_..._...._..........+........._......_....._.............._...............~..........__._........................._........._i........._..._._....................................._..___.................._..__.................._.__.........................._......................_.....
(4)

Јединична
цена без

ПДВ
(РСД)

(5)

ј Јединична
цена са

ПДв
(РСД)

(е)

; ;вредност ! Вредност
без ПДв . ; са ПДв(Р' ) (РОД)

~
1 (7) I. (8)

; назив и опис понуfјеног; добра (назив произвоfјача,
тачна ознака модела,

каталошки број и опис)
(9)

102. Флексибилно метално црево (спирала) ~б13 или
одговарајуће приближних димензија т 50

103.
Флексибилно метално црево (спирала) ф16 или

---- - ! -т -_! __-50 _ _ _-._--_
~ ~  •

!
-- ( - -- - - ~ -  ~ --' -- --! - 

--
- _

1_одговарају~iе приближних димензија - -

104. Флексибилно метално црево (спирала) ф18 или т ! 50одговарајуnе приближних димензија f ,

105.
PVC канална кутија 12х7х2000 тт самолепљива или
одговарајуТiа приближних димензиј а ком. i 20

i 1 ~

106.
PVC канална кутија 16х16х2000 rrim самолепљива или
одговарајуfiа приближних димензиј а ком. . 20 i

107. PVC канална кутија 20х15х2000 тт самолепљива или ~ I
одговарају~iа приближних димензиј ком. 20а ~

!

108. PVC канална кутија 25х25х2000 тт самолепљива или ; ком.одговарајуF~а приближних димензија i 20
; 1

109. PVC канална кутија 40х40х2000 тт или одговарају~iа ! ком. ; 20приближних димензија ~

110.
PVC канална кутија 60х40х2000 тт или одговарајуFiа
приближних димензија

; ком. 20 ~I ј

111. PVC канална кутија 80х40х2000 тт или одговарајуfiа• ком. ; 10приближних димензија

112. PVC канална кутија 80х60х2000 тт или одговарајуfiа  ком ! 40приближних димензија

113. PVC канална кутија 100х40х2000 тт или одговарајуhа•приближних димензија ком. ; 10 i !

114. PVC канална кутија 100х80х2000 тт или одговарају~iа ком. 10приближних димензија i

I ' 1

115. PVC канална кутија 40х40х2000 тт (шлицована)
или одговарајуhа приближних димензија ком. ~, ; 10
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Р.Б. назив добра Ј.М. количина

I

Јединична
цена без

ПДВ
(РСД)

Јединична ;;
цена са

ПДв
(РСД)

Вредност
без ПДвР

~ ( )

назив и опис понуhеног
; Вредност

са ПДВ добра (назив произвоFјача,
; Р ; тачна ознака модела,

( ~') ~ каталошки број и опис)
(1) (2) •

_
(3) , (4) (5) (6) (7) ($) (9)

116 . PVC канална кутија 60х40х2000 тт (шлицована) или
одговарају~iа приближних димензија ком. I 10 i1

i
~

117. PVC канална кутија 60хбОх2000 тт (шлицована)
или одговарајуnа приближних димензија ком. 10 1

;
!

118. Гибљиво метално пластифицирано црево ф26 или
одговарајуТiе приближних димензија т 50

119.
Вентилатор Сунон сф 23080 А 220-240 V 50 Hz
80х80х38 тт
или одговарајући

ј
ком. i 10

i

120. Термостат собни стандардни ком. i ~ 5 ј ;

121. Термостат сигурносни за уљани радијатор стандардни ком. i 5 ;

122. Термостат регулациони пластични за уљани радијатор
стандардни ком ј 5

123. Грејач за уљни радијатор 2х1000 W
стандардни одговарају~iи ком. 2

; ; 1

124.

Заштитне рукавице за обављање прецизних радова,
ултра-лаке, израђене од материјала који омоryhава
добро проветравање и спречава знојење, обложене
нитрилном микропеном, без силикона.
3аштита од механичких ризика по EN 388: 4131.
Величине 9,10 и 11. (20 ком.,40 ком., 40 ком.
- ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Ра1т Coated
(34-844) или одговарајуfiе индентичних
карактеристика

ком.
;
~

'

70

~

'
~

ј

!
~

125 .
FFP2 склопива ко ил маска саф филтером, ЗМ-9322 или
одговарајуflа

ком. 20
~

~
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Р.Б.

._ ...............___.........._..................................._.........._.._....._......._........................._.._..................:.._._...::..........................................._...~_.
(1)

.
Назив добра.

....__ ..............__....._..........._...............:._.........:.........................

_ (2)

.

~ Ј.М.!

(3)

Копичина

_........_._....._.............. ......_... .......................
(4)

Јединична
цена без

ПДВ
(РСД)............. ...... ...................

(5)

Јединична
цена са

ПДВ
(РСД) .......... ...::~............ ....

(6)

Вредност
без ПДВ
(РСд) .

._... _..___......_..........
1 (7)

' Вредност
са ПДВ

I; (Рг~ц)
~....- ..........._...... ....._...... .........f

(8)

Назив и опис понуТјеногј добра (назив произвођача,
тачна ознака модела,

~; каталошки број и опис)__......................._..------... _.......................__.........._..............._.....__....
(9)

НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 50А
Номинална струја: 50А

~ - ком.

ј
;
;

10 -

1
у

126. Називни-напонАС:500V-- —_- _
Прекидна мofi: 120 kA
NV00 С, Nн000
или одговарајуhи

-- - - - -- -'s.

~
(

- -- -

127

НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 63А
Номинална струја: 63А
називни напон АС: 500V
Прекидна мofi: 120 kA
NV00 C, NH000
или одговарајуhи

; ком.

~

10 i

!

128'

НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 80А
Номинална струја: 80А
Називни напон AC:500V
Прекидна мoFi: 120 kA
NV00 C, NH000
или одговарајуnи

;

ком.

'
3

10

1

i;
!

i

;

129.

НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 100А
Номинална струја: 100А
Називни напон AC: 500V
Прекидна moh: 120 kA .
NV00 C, NH000
или одговарајуhи

1

~
;

ком.ј

!

10 '~
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Р.Б.

....................
(1)

1
~назив добра ; Ј.М.

_..........._..............__........_.........................................._.._..........._................._..............._....._.........................................__.~.......~.....................___........_...._.._._....._._._..__.. __....._..._......._
(2) i (3)

количина

............................................. ............_................
(4)

Јединична
цена без

ПДв
(Р~Д) ..............._..

(5)

Јединична I
цена са I

!ПДВ
(PG4)..._.._.............__............................

(е)

1
ВРедност ј Вредност ј
без ПДв са ПДв

(Р~д)
~.................._......-~---.._._...._.__.~_.........._.........._......_........_.

(7) 1 (8)

назив и опис понуТјеног
добра (назив произвоfјача,

тачна ознака модела,
каталошки број и опис)

ј (9)

130.

НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 125А
Номинална струја: 125А
Називни напон АС: 500V
Прекидна моn: 120 kA
NV00 С, NH000
или одговарајући

1

ком. 10

i

~
;

131.

НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 160А
Номинална струја: 160А ~
Називни напон АС: 500V ком.Прекидна моh: 120 kA ~

NV00 ,NH00
или одговарајуfiи

10 ј

~

1
ј

132.

НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 63А
Номинална струја:б3А
Називни напон АС: 500V
Прекидна моћ: 120 kA
NV1C, NH1C
или одговарајуfiи

!
ком. 10

~! 1
;~

~
I 1 ~

133.

1

НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 100А
Номинална струја:100А 1
Називни напон АС: 500V ком.
Прекидна мо1-i: 120 kA
или одговарајући

10

1 I ј

ј
i

~ ј

Страна 56 од 148



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.б.

_._....---
(1)

;
'

Назив добра Ј.М. i Количина

~ ...: ......... ... . . ~ _ ...._...... } . .__..~ ............................._._..............-- ---..............................._:......................................._....__......_.....---.._..._..._._..---..__......._...........__._._. _. --......:......... ........._...............................~, ._..............__
(2) ! (з) i (4)

Јединична
цена без

ПДВ

PG4I 
(5)

Јединична ; ј ; назив и опис понуfјеног
цена са Вредност i Вредност ;~ добра (назив произвоFјача,

ПДВ 6(Р~; В ј `Р~)В i тачна ознака модела,
~ Р~~............_. ........_...._! .—....................-------..' ..-----...----...._........_~ _._..._каталошки _број _и _о п и с)..............

І (6) (7) (8) 1 (9)
нОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 160А
номинална струја:160А
називни напон АС: 500V

i

134. ком. ; 10 - -- - - --- - -- - ---

NV2C, Nн2С
или одговарајуhи ; ј
нОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 200А

135.

номинална струја:200А
називни напон АС: 500V !ком. 10Прекидна мoFi: 120 kA ~ ;

; ј
' ! 

NV2C, Nн2С
или одговарајуhи

136.

нОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 250А
номинална струја:250А
називни напон АС: 500V ( ком.
Прекидна моТi: 120 kA
NV2c, Nнгс `
или одговарајуhи

10

Э

ј

ножАстИ ОСИГУРАЧ, з00д
номинална струја:300А ~ Э i

137, називни напон АС: 500V :; ком. ; 10 ~ Э; !
Прекидна моћ: 120 kA ~
NV2, Nн2 I ~
или одговарајући ! ~
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Р.Б.

_..._.__._..._.._._..—_...—
(1)

Назив добра

-----..._..._.........—

;

; Ј.М. ; количина;

~--------~~...._......._..._.__.—____..:.._......__._....__..._......._...._..__...__-_
(3) i (4)

Јединична
цена без

ПДв
(РСД) .

(5)

Јединична ~ Вредностцена са ; без ПДВПДв s (РсД)(РСД) _.. _____...__..__._....-....— —~ 
(6) 

— (7) 

~ Назив и опис понуfјеног
Вредност

са ПДВ добра (назив произвоfјача,
~ тачна ознака модела,

(Р~Д) ; каталошки број и опис)--__' — -- ..(8) — — -- (9)---.._.........__.._._.._.....__..._..._........_...___ --(Z)

138.

нОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 355А
номинална струја:355А
називни напон АС: 500V
Прекидна мо)'i: 120 kA
NV2, Nн2
или одговарајуFiи

i ком. 10

~

;

139.

1
нождстИ осиГУРАч, 400А ;
номинална струја:400А ~
називни напон АС: 500V ј '

ком. 10Прекидна моh: 120 kA i
NV2, Nн2
или одговарајући

i

ј

;
{

1

140.

топљиви yMETAK, 1оА
номинална струја: 10А
називни напон АС: 500 V
Прекидна моn: 50 kA
Тип: gG
Ознака: D11
или одговарајуhи

1 i

~
i
' ком. ; 100

ј

i
;

1

141.

ТОПљИВИ УМЕТАк, 16А
номинална струја: 16А
називни напон АС: 500V
Прекидна моh: 50 kA
Tun: gG
Ознака: D11
или одговарајуhи

~
ком. ; 100

~

I
;
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Р.Б.

(1) ...... ..........

Назив об ад р - .
_ ........................................................................................_...._.............. .~..._..................._..............................................................._...........__...........__._.._............. ........_.._._....._._.._................................................. .............._....._......_....._........................~......................................................_. 

(2) •

Ј.м.

(3)

Копичина

(4)

Јединична
цена беа

ПДВ
Р( ~д)
(5)

Јединична ј Вредностцена са без ПДВПДВ • -РР ( г,4)( г~4) ._....:_...............:........._._............ ......_.............__............_.......... .............................._..._._.................................. ...................................................
(е) t (7)

Вредност
са ПДВ

Р( ~Д)
} (8)

назив и опис понуfјеног
добра (назив произвоFјача,

тачна ознака модепа,
каталошки 6 о' и'описР Ј )

1 (9)

- --142.

ТОПlbИВИ УМЕТАК, 25А
Номинална струја: 25А
Називни напон АС: 500 V
--в_- _ .... __ -- - - ------ ------- -- ---- - - -- - - - -Прекидна моh: 50 kA - - -
Tun:gG
Ознака: D11
или одговарајуFiи

<
 ~~ --: ком.

;̀

- - : --- --100 _ ----.- -- - ---

~

<
_ - --- -_ ~

ј
I

-- -

143.

ВА1bКАСТИ ОСИГУРАЧ, 1А
Номинална струја: 1А
Називни напон 500V
Tun:gG
Димензија: 10Х38
или одговарајуТiи

~ ком.

i
~
;

10

~

ј

1~. Кондензатори блок 47nF 275V AC,RM15,X2
или одговарајуТiи

ком. 30 ~
~

145.
Кондензатори блок 1.OnF MKP Х2 275V Р22,5

• 1 ком.
или одговарајући

30
~
~

146. Кондензатори блок 1.OnF 275V,AC RM27,5 ,Х2 ; ком.
или одговарајуFiи ;

30

147. Кондензатори блок 2.2nF 275V,AC RM27,5 ,Х2 i ком.
или одговарајуhи ;

30

148. Кондензатор електролитски 1000µF 10V i ком.
или одговарајуfiи '

200 '

149. Кондензатор електролитси 470µF 10V
или одговарајући

ком. 30
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Р.Б.

.....................
(1)

назив добра Ј.М.

..__._.._..._...._..........::..................................................._......._....__.._.._.._ _. _. i_ .... ......_..._._.__........._...._..___ ........:................................__..........................:....._...................._:..._...._............
(2) ! (3)

Копичина

_...................._...__....__._.........:._..............._.................._......_.._.........................................._......._.._.~.._......:....._..........._._............,........ ........__......._....._..........__.........__..............................._._._....__._............._........_....._........... .
(4)

Јединична
цена без

ПДВ
(P0Д)

(5)

Јединична
s Вредност 1 Вредностцена са без ПДВ ~ са ПДВПДВ р

~ 
~

(РСД) ( ) 
(Р
~)

(6) ! (7) (8)

назив и опис понуfјеног

добра (назив произвоFјача,
тачна ознака модела,

каталошки број и опис)
(9)

150. Кондензатор електролитски 330µF 25V ком.
или одговарајући 30 '

151. Кондензатор електролитски 470µF 25V
или одговарајуhи

ком. 30 '

152. Кондензатор електролитски 10µF 63V
или одговарајуhи

1 ком. 30 ~

153. Кондензатор електролитски 100µF 63V ком.
или одговарајуnи 30 ;

154. Кондензатор електролитски 220µF 63V ј ком.
или одговарајуfiи ; 30

155. Кондензатор електролитски 4700µF 63V ком.
или одговарајуhи 10 '

~ I

156. Кондензатор електролитски 330µF 250V или ј ком.
одгова ра jyfi и 1 10 '~

157. Кондензатор електролитски 33µF 400V или ком.
одговарајуhи 10 ~

~

158. Кондензатор електролитски 220µF 400V ком.
или одговарајући ; 10 ~

159.
Кондензатор електролитски 470µF 400V I ком.
или одговарајући

160. Радијални електролитски кондензатор 10µF 400 V ' ком.
или одговарајући 10

161. Радијални електролитски кондензатор 22µF 400 V I ком.
или одговарајући ~ 10

162. Радијални електролитски кондензатор 33µF 400 V ; ком.
или одговарајуfiи 10 i

163 .
Радијални електролитски кондензатор 47µF 400 V ' ком.
или одговарајуhи ~ 10 ;ј
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Р.Б.

. . __-_--
(1)

јназив добра Ј.м.

--..........___....._ .............._.___._.......__...~......_................._.............._ ___........::......_....................................._~_......................._._.........................._.__._.....__......:._...-`--'--. ...

(2) (3)

Количина

_..._...-.._._ ..........................___.._.......

(4)

Јединична
цена без

ПДВ
(РСД)

_'___.._.._._ __..__.._
(5)

Јединична
цена са

ПДВ
(РСД)-__... _...r.............._.._ _.._.

(е)

назив и опис понуТјеногВредносг ; Вредност : добра (назив произвођача,без ПДВ ј са ПДВР Р тачна ознака модела,
( ~) ( ' ) каталошки број и опис)~ ~ _......:..____ _..~._. ._.....-.._._ .__И._ __...................._.. .._._...... _. ...... _..__..._....................__ _............_.._....._._..----...

(7) 1 (8) i (9)

164. Радијални електролитски кондензатор 3,3µF 63 V
или одговарајуFiи

ком.
~ 10 'ј ~

165. -~или=одговарајуf~и=_.._.___Радијални електролитски кондензатор 4,7µF 63 V
-- ----- ---_ ---- -- - -

ком.
- ~- - - - 10 - - '---- - - -- --- - --;- ---

- ~

166. Радијални

 

 електролитски кондензатор 10µF 63 V
или одговарајући

ком. 10 `

167. Радијални електролитски кондензатор 33µF 63 V
или одговарајући

! ком. 10 `ј

168.
Радијални електролитски кондензатор 47µF 63 V
или одговарајући

I ком. 10

169.
Радијални електролитски кондензатор 100µF 63 V
или одговарајући

~ ком.
; 10

170.
Радијални електролитски кондензатор 330µF 63 V
или одговарајуl'iи

ј ком.
;

10

171.
Радијални електролитски кондензатор 470µF 63 V или

одговарајући
~ ком. 10 i

;

172. Радијални електролитски кондензатор 1000µF 63 V
или одговарајуFiи

; ком. 10 ~

173. Радијални електролитски кондензатор 2,2µF 63 V
или одговарајући

ком. 10 ~

174. Радијални електролитски кондензатор 22µF 63 V
или одговарајуТiи

ком. 10

175. Радијални електролитски кондензатор 220µF 63 V
или одговарајуhи

ком. 10 '

176. Триак ВТА 1б — б00 В, 16 А, 600 V
или одговарајуТiи

i ком.
10

177 '
Триак ВТА 41— 600 В, 40 А, 600 V
или одговарајуnи

; ком.
ј 5

I i
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Р.Б.

__._......._
(1)

;
назив добра ј Ј.М.

....._....-------._.._...._ ..................................._......_.........._......._..._..._.._......------...: _..._ ...........:............__.._.._._..___....__.._..._....__........_..........._..--r-...._......_.....__............_.........___............____._.._......._................_......._............_.................._._.-_.._...._._..........._......._.......__._..........................
... (3)

Количина

(4)

Јединична
цена без

ПДв
Р_ ( гД)
(5)

Јединична
цена са

ПДв
Р( г~4)
(е)

ј ! назив и опис понуђеног
Вредност вредноп ~
без ПДВ ~ са ПДВ добра (назив произвођача,

(Р Д) ; тачна ознака модела,Рс ~ ( сд)1 ката ошки б о' и опис)л рЈ......._......_._._~__............................_....._...__----........_............__....... __..._
(.) (8) ; (9)

178. Триак ВТ 1З8, 12 А, 800 V ј
или одговарајуfiи ;

ком. 5

179. Триак FT 0107 МА, 1 А, 600 V
или одговарајуhи

ком. 5 I
~

180. Диак DB З ~
или одговарајуfiа

ком. 10 ' 1

181. Тиристор Т1С 126 М, 12А, 600 V ј
или одговарајуFiи

ком. 20 ;

182 Тиристор BRX 46, 0,8 A, 100 V !
или одговарајуЋи

ком. 20 ;

183. Тиристор BTW69-1200RG, 50А, 1200V, 1gt: 80тА
Куhиште: ТОРЗ или одговарајуFiи

; ком. ZO 1
ј

184.
Тиристор CS8-12102, 16А, 1200V
Куhиште: ТО64 или одговарају)'iи

; ком.
20

;
i

185.
Тиристор 5Кт24/16, 24А, 1600V
Кућиште: D0203AA или одговарајући

ј ком. 20 !

186.
Диода 1N 4148
или одговарају)•ia

i ком.
i 100 '

187. Диода 1N 4004
или одговарајуfiа

ком. 50

188.
Диода Р 600 G, 6 А, 400V
или одговарајуhа

; ком.
ј 10

189 '
Диода ВАТ 46, 150 тА, 100V
или одговарајуhа

~ ком.
! 10

1
I

190 .
Диода SB 540, 5 А, 40V
или одговарају~iа

i ком.
; 10 ј

191 .
Диода MBR1660, 16 А, 60V
или одговарајуfiа

ком. 10 ;ј
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Р.Б.

(1)

;

назив добра ! Ј.М.,
..................:..... ..... ......---------....._.....-----.......---~----._.._............__:.._....._..............._..__...._..._...._._—._..........._.....—_~..._...---............_------..._......................._.............__._._......__.._.._....._...._....... ......._...------.-......._..._._._......_ . 

(2) (3)

Количина

(4)

Јединична
цена без

ПДВ
(РСД)

(5)

Јединична
~ цена са
I ПДВ

(РСД)
(в)

Вредност
без ПДВ
(р~д)

..........-_......._....._...._..-..-...._......... .................._..---._._..__~...._....._...._........................-----..........................................._....._...._....._.
i (7)

; нааив и опис понуђеногВредност ;
са ПДВ ; добра (назив произвођача,

(Р~д) 
 • ! тачна ознака модела,
 •каталошки број и опис)

(8) ; (9)

192
Транзистор 2N2222 ТО 92
или одговарајуТiи

ком. 10 ii

193.=
Транзистор 2N3055 : ком.

;, ` 10
I

-  --_ -- - - - --- 'или одговарајуf~и -- - - - - — - - - - -- - --~ ; --- - - - - - -

194. Транзистор ВС 546 В ком.
или одговарајуfiи 10 ~

195.
,

Транзистор ВС 556 В ; ком.
или одговарајући 10 ; ~

196. Керамички отпорник, RK110.1, 11: W
или одговарајуFiи

ком. 10 'i
19~. Керамички отпорник,RК110.22 , 11 W

или одговарајући
ј ком. 10

198. Керамички отпорник,RК110.47 , 11 W
или одговарајуfiи

ком. 10 (

199 '
Керамички отпорник, RK5 0.1, 5 W
или одговарајуhи

ком. 10 ј

200.
Комплет метал-филм отпорника, 0,6 W, 180 kS2, L1% ком.
или одговарајуhи ~

201.
Комплет метал-филм отпорника, 0,25 W, отпорност 1R, I ком.

±1% или одговарајуFiи ~ 1
'

202'
Комплет метал-филм отпорника, 0,6 W, отпорност - ; ком.

100R, L1% или одговарајуfiи ~ 1
;
! ;

203. Триак ВТА12 - 600 (TR1AK 12А/600V) или одговарајуFiи i ком. 5 i
~

204.
i

Триак Т1С 246М (TR1AK 16А / 600V) или одговарајуnи ком. 5
ј
;
1

205. Стабилизатор напона 7805, 1А, +5V или одговарајуТiи ' ком. 5 ;
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Р.Б.

.._....__._.....

(1)

;~
назив добра ' Ј.м. ! Копичина

;_._._.._..._.........._..__..._........_.._...._....-----..._ ........................_........ _........._........... ... ..... _......._...... ......__........__ . . . .... ...... . ._ .. ... ....................................-_'__._i--...............A_............._._..._._........._._.._..................._._..._....._....___.._..._..........................

(2) I (3) (4)

Јединична
цена без

ПДв
(.Р~д)

(5)

Јединична ј ! назив и опис понуfјеногВредност ' Вредност јцена са без ПДВ са ПДВ ; добра (назив произвођача,
ПДв  ~ ;

Р тачна ознака модела,( и) ( Р ~д). 
(.._~А) рР каталошки 6 о' и опис_.... .....~. ........_......_..._._...__.._...----~ ._........_..........._...._....._.._...:.................._......_.._.__....----..__ ....._1 .....-----......._)........_... .. }

(6) 1 (7) ! ($) (9)

206. Стабилизатор напона 7812, 1А, +12V или одговарајући ~ ком. 1
;

207. Стабилизатор напона 7824 1А, +24V или одговарајући ј ком. 5

208 '
Реryлатор напона LM317T 1.5А, 1.2 -32 V ј ком.
или одговарајуnи

209. Мосфеттранзистор STP 60NF06FP ком. i 10или одговарајуl-iи i

210 .
Мосфеттранзистор 1RF 530N5 1 ком.
или одговарајуnи ; 10 ј I ј

211. Кондензатор електролитски 220µF 35V или ; ком.
одговарајуhи

! 20

212. Кондензатор електролитски 10µF 35V или одговарајући ; ком.
~

' 20
1 !

213. OG двополна утичница, 16А, 1Р 44 или одговарајуhа ; ком.или бољих карактеристика или веће 1Р заштите 25 ';

214. OG трополна утичница 16 А, 1Р 44 или одговарајуFiа
или бољих карактеристика или вeFie 1Р заштите  20 ~

215.
OG разводна кутија са 6 увода 80х80 тт 1Р54, или

приближних димензија или одговарајуfiа вeFie 1Р
заштите или бољих карактеристика

ком. 25

216. Двополни гумирани шуко утикач ј ком. ј 25 ~ ј
217. двополна гумирана шуко утичница ј ком. 20 ~ ј
218. Трополни утикач L стандардни ; ком. i 10 ј I
219. Трополни утикач прави стандардни i ком. 10 ; ј

220 .
Прикључница (утичница) трополна узидна 16А ј; ком 15ста нда рдн а i 1 

i

221. Прикључница (утичница) двополна 16А стандардна ( ком. ; 40 i 1 !~ ј
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Р.Б:

_.. __ _._. .._.........._
(1)

• . ,
Iназив добра Ј.м.. , Количина

............................_..._..... ._.__..: _.._._:_... '-...._...... :: ......_.__ -0 . ......::... _  .   ............

• (2) (3) ; (4)

Јединична
цена без

П ВД
(РСР,).  . . .._................._......__._.._и-.__......._...-'_'-_.-_-.._........1.........._......

(5)

Јединична ;, Вредностцена са без ПДВДВП 
PG4(PG4) , .................. ....4.

i (6) (7)

Вредност
са ПДВ

Рг4 
.  .._..... ... .. ..

($)

назив и опис понуFјеног
i добра (назив произвоfјача,; тачна ознака модела,

каталошки број и опис)
в._...._.._........._..._................._.__._..................................._......._...........

(9)
222. Прекидач једнополни узидни стандардни ј ком. i 10 ј ~ ,
223. Прекидач серијски узидни стандардни ; ком. 50

-224- Fлуо=цев=ЗбW=б.5О0К=или=одговарајућа ком: ;- --500----- - ;
225. Fлуо-цев 58W, 6500К или одговарајуhа ком. 300 !
226. Fлуо-цев 18W, 6500К или одговарајуhа i ком. ; 500
227. Fлуо-цев FT5/35W/840 или одговарајуТiа ком. 50 ~
228. Сијалица 220V, 60W, Е27, са ужареним влакном ; ком. ; 100
229. Сијалица 220V, 75W, Е27, са ужареним влакном i ком. i 100 ; ј
230. Порцуланско висеfiе грло Е27; (Нопал) или одговарајуће ; ком. ! 100 ј ј
231. Сијалица натријумова 100W, Е40 или одговарајућа ; ком. 10 '
232. Лед сијалица, Е14, 5W, 4000-4300 К или одговарајућа ком. ; 30
233. Лед сијалица, Е27, 10W, 4000-4300 К или одговарајуТiа ј ком. 300
234. Лед сијалица, Е27, 10W, топло бела, или одговарајуТiа ј ком. ј 300
235. Лед сијалица, Е27, 15W, топло бела, или одговарајућа ком. ј 100 i

236. Клеме UT4 или одговарајуТ~е ~ ком. 150

237. Клеме UT 6 или одговарајуТiе ј ~ 300 i

238. Клеме UT 6 BU или одговарајуt~е  ком. : 25 ;

239. Клеме UT 10 или одговарајуће ! ком. 50

240. Клеме UTTB 2,5 или одговарајуhе • ком. 20 '
241. Поклопац (крај) D-UT 2,5/10 или одговарајуfiи ј ком. ; 50
242. Покпопац (крај) D-UT 16 или одговарајуТiи ком. i 20
243. Раздвојна плоча ATP-UP или одговарајуnа ком. ј 50 ,
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Р.Б.

..........._ ...........

(1)

назив добра ; Ј.М. ; Количина
;

................................._......._......_.._.............._...............................:.............__'____._....._...._...._..._......_..._.....___....._.........._._.__..._.__........................................:...._.F...._....__.............i_................__..__.__......_......

(2) 1 (3) (4)

Јединична ' Јединична I i назив и опис понуђеног
вредност ; Вредноп ;

цена без цена са без ПДв ; са ПДg ; добра (назив произвођача,
ПДв I ПДВ (Р~) : (Р~) тачна ознака модела,
(PG4)_.........._......  ..............._(PСA)....._...._.. ...._.._.._..........._..........._......... каталошки.._број.__и...._опис)_.._._..._ _ . ....... ... . i 4 1 _..... ... ................_.........а.

(5) (6) (7) (8) (9)
244. Крајњи стезач CLIPFIX 35 или одговарајући ј ком. ; 50 ;

245. Струјна клема URTK б ; ком. i 50

246. Крајница струјних клема D-URTK б ком. ; 20 ~
247. Држач клема UK ; ком. I 30

248. Носач маркера лајсне KLM-A или одговарајући ком. ; 50 ,

249'
Цевасте неизоловане папучице Си 25/8 (L/д=32/10тт)
— калаисане. израђене од Cu или одговарајуhе

~ ком. 100

250.
Цевасте неизоловане папучице Cu 25/10 (L/д=34/12тт)
— калаисане. израђене од Cu или одговарајуће ; ком. ј 100

251.
Цевасте неизоловане папучице Cu 50/8 (L/д=37/10тт)
— калаисане.израђене од Cu или одговарајуhе ком. ;~ 25

252'
Цевасте неизоловане папучице Cu 70/8 (L/д=43/10тт)
— калаисане. израђене од Cu или одговарајуfiе ~ ком.

253.
Цевасте неизоловане папучице Cu 70/10 (L/д=44/12тт)
— калаисане израђене од Cu или одговарајуhе

1
ј ком . i 50 ~

254.
Цевасте неизоловане папучице Cu 16/8 (L/д=33,5/8,5 тт)
— калаисане израђене од Cu или одговарајуFiе ком. ' 150

255.
Цевасте неизоловане папучице Cu 10/8 (L/d=27,5/7 тт)
— калаисане израђене од Cu или одговарајуће ком. ' 100

1 ~

256.
Цевасте неизоловане папучице Cu 50/12 (L/d=37/14 тт)
— калаисане израђене од Cu или одговарајуhе ком. ; 25

1
I

257.
Цевасте неизоловане папучице Cu 10/6 (L/д=25,5/7 тт)
— калаисане израђене од Cu unu одговарајуhе i ком.;

'
: 200 ;

258•
немагнетни вијак М16х50 тт (А4) или одговарајуhи

приближних димензија ком 50 ~

259. Немагнетна навртка М16 (А4) ком. 50

260. Немагнетна равна подлошка М16 (А4) i ком. 50

261. Немагнетна еластична (федер) подлошка М16 (А4) ком. ј 50 ~ +

262. Окаста изолована папучица 2,5 ттг/б тт или одговарајуЋа : ком. 100
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Р.Б.

_ :............._.._._.....___..__._..._...........__......_._._..........................._._._...____..._.._...........----..._......_.........._....:__._.._._................_......_.._...:.._...............................__._:_~..__........---~-..............__....___----........_............
(1)

;
назив добра Ј.М. ~! 1

i
(2) (3) i

Копичина

(4)

Јединична
цена без

ПДВ
_(РСд1......._.__._.._

(5)

Јединична
i Вредностцена са ;; беэ ПДвПДв 

(Р~д).
.._.....::.._~РСДј_...._:....:_ _........._..........-~ , _....._.._..._._._....t..:..........._------........_....~.-

i (б) 1 (7)

назив и опис понуFјеноrВредност ~ добра (назив произвођача,са ПДВ ~; тачна ознака модела,
(Р~д) ~ -- каталошки број..и_описL...._._..---......................._—.._......._

(8) (9)
263. Окаста изолована папучица 6 ттг/4 тт или одговарајУЋа ~ ком. 200 ~

264. Окаста изолована папучица 6 ттг/8 тт или одговарајуhа ком. 200

265. Окаста изолована папучица 6 ттг/10 тт или одговарајуfiа ком. ; 200

266. Окаста изолована папучица 6 mmZ/12тт или одговарајуЋа ј ком. ј 200 ( ј 1

267.

Плински патрон 190g (пропан-бутан): ;
-Гасна мешавина пропана и бутана у меFјународној ~

, ком. i 10
стандардизованој картуши од 190g
или одговарајуfiе добро

268.
Кесе за АС усисивач прашине "Ghi~i" AS-6 стандардне

величине ~
ком . ~ 10 `

269'
Комплет кавез матица са шрафом: ј !ком. 20-1 pak=l0kom 

270.
Професионални „банана

, 
конектор- 6,3 тт , мушки,

стерео, позлаhен или одговарајуFiи приближних ~ ком. i 10
карактеристика

i 1

271'

Професионални „банана" конектор- 6,3 тт , мушки, Е
стерео, никлованим контактом, сличан типу Neutrik или :

одговарај 
10

уЋи приближних карактеристика ; ком. :

272,
Професионални „банана" конектор- 6,3 тт , мушки, 1
моно, никлованим контактом, сличан типу Neutrik ком.
или одговарајуfiи приближних карактеристика

10
1~
~

273. Конектор D1N3 —са 3 пина ком. 10 ~ !

274.

Трака за исписивање ознака - DYMO
Ширина 6 тт,флексибилни најлон кетриџ (самолепљива

трака)-боја жута ', штампа црним словима или
одговарајуЋих карактеристика , стандардно паковање

. ј~ ком. ; 2;
~
ј

ј

~
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Р.Б.

--'---.._..__..__......_......._._
(1)

назив добра

_._......._......--'--.._..-'----............__-___.._.._.........._

ј
ј Ј.м.

~.--'—
1 (3)

~;
копичина

и_..__....-._.._..---'-'—'-~Р~
; (4)

Јединична
цена без

ПДВ

)- ----~--(Р )
(5)

Јединична !; Вреднопцена са без ПДВПДВ
(Р~4)

! Назив и опис понуђеног
Вредност ;

са ПДВ 1 добра (назив произвоfјача,
! тачна ознака модела,

(PG4) каталошки број и опис). ...............--
1 ($) 1 (9)

— '-'-' ._..._..._ ..............._.(2) _. -"-'+--'--'--__..........._....~...___._._..__..._._.._..__._......._........._.__.._._
i (6) (2)

275.

Трака за исписивање ознака - DYMO
Ширина 9 тт, флексибилни најлон кетриџ (самолепљива

трака)-боја жута , штампа црним словима или
одговарајуhих карактеристика, стандардно паковање

ком. ! 2 1 ј

276.

Трака за исписивање ознака - DYMO
Ширина 12 тт, флексибилни најлон кетриџ (самолепљива ~ 1

! ком. ! 2трака)-боја жута, штампа црним словима или !
одговарајуFiих карактеристика, стандардно паковање

!
i

! ј
{

277.

Трака за исписивање ознака - DYMO
1

Ширина б тт, флексибилни најлон кетриџ (самолепљива !f
трака)-боја бела, штампа црним словима или ! ком.

одговарајуЋих карактеристика стандардно паковање

t! 2 ј

!
'

'

1
i

~

278.

Трака за исписивање ознака - DYMO
Ширина 9 тт, флексибилни најлон кетри4 (самолепљива

трака)-боја бела, штампа црним словима или
одговарајуhих карактеристика, стандардно паковање

;~ ком.

! !

~

1

279.

Трака за исписивање ознака - DYMO
Ширина 12 тт, флексибилни најлон кетриџ (самолепљива

трака)-боја бела, штампа црним словима или
одговарајуЋих карактеристика, стандардно паковање

! ком. 2 '!

280.

Гел-маркер
Опис:
За обележавање на свим материјалима, брзосушеhи, ; ком.
отпоран на временске прилике након сушења
Боја : бела ;

':: 15

~

!
'
ј

1

i
~

281.

Гел-маркер
Опис:
За обележавање на свим материјалима, 6psocyweFiи,
отпоран на временске прилике након сушења
Боја : црвена

{ I

ком. 5
ј

1 1~

:
i

~
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Р.Б.

_........_.__.._

(1)

. i

назив добра ` ' Ј.М.
~..._.._...:.__.._..--=---.._....._.._.._....._._.._.._:....._._._ _._..._ .........:....__.._..._._......._.....__..._...........___~.....__..._..................... ..._ ' _ 

. . ~ .. _ ._......- ~ - :....4........._........_..._А_..:

(2) (3)

Количина
~ ~
I

....._.._.._.._ ___.................._...._(_PG41._:._...._._...
(4)

Јединична
цена без

ПДВ .
.

(5)

Јединична назив и опис понуFјеног; Вредност ; вредностцена са 1 беа ПДв са ПДВ ~ Аобра (назив произвођача,
ПДВ ; ; тачна ознака модела,

' (PG4) ~ ( каталошки број опиРОД) : 
._ ...и .с)..... ......~ 4 { }:......___(Рсд).--...:~...:ј...._:....__..._.-.....:_.._.__...__ _....................._........._._._.._.: .....---------._............---

(6) i (7) ; (8) i (9)

282.

Гел-маркер
Опис:
За обележавање на свим материјапима, 6рзосушеЋи, ком.

  ---
ј ј

5
------

!
----

~
- ------ - ----- - -------- отпоран=на-временске-прилике=након-сушења

Боја : црна
-- -- - --- -- ------- --

i ~

283.

Гел-маркер
Опис:
За обележавање на свим материјалима, 6рзосушеЋи,
отпоран на временске прилике након сушења
Боја : плава

; ком. 5

ј

284.

Гел-маркер
Опис:
За обележавање на свим материјапима, брзосушеhи,
отпоран на временске прилике након сушења
Боја : зелена

ком. ;

~ !i

5

~
i
1

285. Зенер диода 1,3 W 5,1 V, куЋиште 0041 ком. 10 1

286. Зенер диода 1,3 W, 5,6 V, куhиште D041 ј ком. 10

287. Зенер диода 1,3 W, 6,2 V, куЋиште D041 ком. ; 10

288., Зенер диода 1,3 W,7,5 V, куЋиште D041 ј ком. ! 10

289. Зенер диода 1,3 W, 8,2 V, куЋиште D041 ком. ј 10 ~ ј

290. Зенер диода 1,3 W, 9,1 V, куЋиште D041 ком. •! 10

291. Зенер диода 1,3 W, 10 V, куЋиште D041 ком. ; 10 ;

292. Зенер диода 1,3 W, 12 V, куЋиште D041 ј ком. ; 10

293. Зенер диода 1,3 W, 15 V, куЋиште D041 ком. I 10
294. Зенер диода 1,3 W, 18 V, куhиште 0041 ~ ком. ! 10
295. Зенер диода 1,3 W, 24 V, куЋиште D041 ; ком. ` 10 • ј I
296. Зенер диода 1,3 W, 33 V, куЋиште D041 ком. ; 10 !
297. Зенер диода ZY33 , 3З V, 2 W • ~ ком. ; 20 i ј ;
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Р.Б.

------..
(1)

~ !ј
назив добра ј Ј.М. ' Количина

_.._._._ ................._............_............._.............._......__._....._._._.__._............__----.._.._.............._....._. .._._.__..._........_..._.._ ;
(Z) 

----._._...-~-----i.._._.(З
)
..- ; 

------(4)
 ---...._.._.....__....._...

(5)
...__....._. .

Јединична
цена без

ПДв
(Р~Д) ... ........

Јединична I
Вредност

цена са
без ПДВ f

ПДв
(Р сд)

назив и опис пОнуFјенОг
Вредност ~

са ПДВ 
добра (назив произвођача,

(Рсд) 
тачна ознака модела,

~
_..__..._.._.......__._..._......._.каталошки број и опис)--..

($) (9)
......__._~Р~~.:.. 

(6) ; (7) ;
298. Зенер диода ZY100 , 100 V, 2 W ; ком. 20

299. Зенер диода ZY110, 110 V, 2 W ком. Ј 20

300. Зенер диода ZY150 , 150 V, 2 W ј ком. ; 10 ;

301. 3енер диода ZY200 , 200 V, 2 W ком. 10

302. Диода SB 260- schottky, 2А ,б0 V, куТiиште D015 ј ком. ~ 10

303. Диода 5В 540 - schottky 5 A, 40 V, куЋиште D0201AD ком. 10

304. Диода ВАТ 42 - schottky 200 тА, 30 V, куfiиште D035 ком. ; 10 ~

305. Диода ВАТ 46 - schottky 150 тА, 100 V, куhиште D0204Ан ; ком. І 10 ј ј

306. Диода SS16 - SMD schottky 1А, 60 V ком. ј 10

307. Диода MBR 2045СТ - schottky 20А, 45 V, куЋиште Т0220 ; ком. ; 10

308. Диода 1N4148, 150тА, 100 V, куЋиште D035 ком. ; 100 I

309. Диода 1N4007 , 1А, 1000 V, куfiиште 0041 ; ком. ; 100 ~
310. Диода UF4007 , 1А , 1000 V, 75 ns, куFiиште D041 ком. 10

311. Диода UF5408, ЗА, 1000 V, 75 ns, куFiиште D0201AD i ком. ` 10 1 ј ј

312. Диода SF68G- 6А , 600 V, 35 ns , куЋиште D0201AD ; ком. ; 10

313. Тиристор Т1С 126М - 12 А, 600 V, куЋиште Т0220 І ком. ; 5
314. Тиристор BRX 46 - 0,8 А, 100 v, куЋиште ТО226АА ком. ј 5

315.
Тиристор BTW69-1200RG - 50А , 1200 V, 1gt 80тА , '; ком. !куЋиште ТОРЗ ј 5 ~;

316. Диак D63 - 2А , 32 V, куЋиште D035 ком. ј 10

•

~ ј
317. Радијални електролитски кондензатор 0,22 µF, 63V ком. 20
318. Радијални електролитски кондензатор 0,33 µ F, 63 V ' ком. ! 20 1 ;
319. Радијални електролитски кондензатор 0,47 µ F, 63 V ком. ; 20 ; ј
320. Радијални електролитски кондензатор 0,1 µ F, 63 V ј ком. 20
321. Радијални електролитски кондензатор 1 µF, 63 V ; ком. 1 20 !
322. Радијални електролитски кондензатор 2,2 µF, 63 V ; ком. ; 20 І
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Р.Б.

__..._.....__ ... ................-----------
(1)

ј
ј I

• назив добра Ј.м. количина .
. ;

' ~ .. ....... .........:..:..:................---......._...................._...__..._....__....._......_..._. .._................_.__.... ...._ ..._. ......:........_...._.......__...._...... ....._...................._.._..._....... ........._- _:. . . ...._.. .._..---....__._........._..........._.._....------......__....._..._.....................:.......__..:_....._...................__ ... ... ~.. .... д
(2) (3) i (4)

Јединична Јединична
цена бев цена са

ПДв ПДв
(PG4) 

. 
(РС4)

(5) ~ (6)

ј назив и опис понуfјеног
вредност ;, вредноп

:. i добра (назив произвоТјача,
без ПДв ; са ПДв ;

Р Р тачна ознака модела,; . (~Д~ '( ~4) каталошки б _о' и опи.с.... .._..... . . - - --._............... РЈ )
(7) (8) i (9)

323. Радијални електролитски кондензатор 68 µF, 63 V ; ком. i 20

324. Радијални електролитски кондензатор 680 µF, 63 V ј ком. 1 10

325.==Р_адијални=електродитски_ко.ндензато.р_1_µF_,4.0.0 V _ком._;_ 20
326. Радијални електролитски кондензатор 2,2 µF , 400 V ; ком. ј 20 ј ј
327. Радијални електролитски кондензатор 3,3 µF, 400 V ком. 20
328. Радијални електролитски кондензатор 4,7 µF, 400 V ком. i 20

329'
Варистор S10V-S14K275 ( 275 VAC , 350 VDC lтах 4500 А,
распон између пинова 7,5 тт) _ ком. ; г0

330. Варистор V10N391K ( 250 VAC , 390 VDC, lтах 2500 А,
распон између пинова 5 тт ) ком. ; 20 I ;

331. Варистор V10N431K ( 275 VAC , 430 VDC, lтах 2500 А,
распн између пинова 5 тт )

i ком. ; 20 i

332. Варистор VS14K250 ( 250 VAC , 320 VDC, lтах 4500 А, i ком.
распон између пинова 7,5 тт) ~ 20

333. Варистор V14N470K ( 30 VAC , 47 VDC , lтах 1000 А,;
- ~ ком 

распон између пинова 7,5 тт )
20

334.
Варистор V20N431K ( 275 VAC , 6500 A, распон између

ком
пинова 10 тт )

20 ~

335. Потенциометар жичани 1k/1in 4W ком. ! 2
336. Потенциометар жичани 4,7 k/1in 4 W. ком. ; 2
337. Потенциометар 1 k/1in 0,4 W ; ком. 3
338. Потенциометар 4,7 k/1in 0,4 W ; ком. 3 ! I
339. Потенциометар 470 k/1in 0,4 W ком. ! 3 i

340 . СМКР полипропилен метализирани кондензатор 0,1 µF ,
275 VAC , Х2 ком. (

;

341. СМКР полипропилен метализирани кондензатор 0,33 µF i
, 275 VAC , Х2 ; ком . 10 ј ; ;

;
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Р.Б.

- --_._.....
(1)

назив об ад р

. . .. _ ......................._. _... ..............................._................._...__::...._.._........:...................:..._.....г~.._.:.....................м..............._......................._._..' -......._._......._.__..._...._.:::.._ .................._.:..........._....... ..._....
(2)

~
јЈ.м. : Количина

1 (3) (4)

Јединична Јединична ; назив и опис понуFјеног; Вредност ' Вредностцена без i цена са без ПДВ ` са ПДВ добра (назив произвоfјача,
пДВ ! ПДВ (Рсд) (Р~А ) тачна ознака модела,; '
(РС4) (РС4) каталошки..б.рој...и...опи.с).........._.__............._......_.._'_'____'-_......._г............_.._...___ .  ............._...........__`~._.__.._.._.__..._...................:..._..._.__................................... ..

.............-.(7) ! (8) i (9)(5) i (6)

342. СМКР полипропилен метализирани кондензатор 0,47 µF ~I ком., 275 VAC , Х2
! !

343.
СМКР полипропилен метализирани кондензатор 1 µF„ ком. ;275 Vac, Х2 10

;

344. СМКР полипропилен метализирани кондензатор 10 nF,
275 VAC , Х2 ком. ; 10 ! '

345.
СМКР полипропилен метализирани кондензатор 22nF ,;
275 VAC , Х2 10

1

346. СМКР полипропилен метализирани кондензатор 47nF ,; !ком 275 VAC , Х2 . ' 10 !
'
i

347.
СМКS полиестер метализирани кондензатор 0,1 µF , 630 ̀
VDC ком. ' 20 ;

348. CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,22 µF ~; ком. i630 VDC 10 i ~

349.
CMKS полиестер метализирани кондензатор 10 nF, 630 i I
VDC ком. ; 20

I '

350.
СМкЅ полиестер метализирани кондензатор 22 nF, 630 ком. ;VDC I

20 ;
1

351.
CMKS полиестер метализирани кондензатор 33 nF, 630 ~ ;
VDC ком. ;

;
20

352.
CMKS полиестер метализирани кондензатор 10 nF , 63.
VDC : ком. ;

i i
10

353.
CMKS полиестер метализирани кондензатор 22 nF , 63
VDC ком. ; 10 i

354.
CMKS полиестер метализирани кондензатор 47 nF, 63 i
VDC ком. 10

355.
CMKS полиестер метализирани кондензатор 33 nF, 63
VDC

јком. 10
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Р.Б.

......._ ............:.._............................................................:. . .. ............................. ....._.............~.....................................................__. ............................................_......................

(1)

. навив добра

._........... .............._............__..

(2)

;•

Ј.М

t (3)

јI ; :

Ко.пичина

_ ._ ._......................._................................_........................

(4)

Јединична: .
цена без

ПДВ
(РСД)

(5)

Је иничнад
цена са ,;

" ПДВ ~

(. + (РСД) '
................................................

(в) ~

' ~ Назив и опис.понуfјеногВредност ;. Вредност ј добра (назив произвођача,без ПДВ са ПДВ ;ј°. 
„ ̀

!t (Р~) 1 тачна ознака модела,
{1 каталошки број и опис)

..............................................:..-4........... .....»......._................4............................................. .......................... ... .......................„_.._.

(7) 1 (8) (9)

356 .
CMKS полиестер метализирани кондензатор 3,3 nF , 63; ком. ; 10
VDC ;

 

CMKS полиестер метализирани кондензатор 6,8 nF , 63; :

358.
СМКS полиестер метапизирани кондензатор 0;1 µF , 63 -
VDC 

ком. 10 -i 
1 ~

359. CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,22 µF , 63 ` ком. • 10

360. CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,33 µF , 63; ком. ' 10 ! '

361.
СМКS полиестер метализирани кондензатор 0,47 µF , '
63VDC 

ком. 10 ;

362. CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,68 µF , 63 ком. 10
~

~
1 i

363.
CMKS полиестер метализирани кондензатор 1 µF , 63
VDC

;ком. ~ 10 ;

364. Интегрално коло 7808 — реryлатор напона +8 V, 1 A, ком.
куhиште т0220 ; 3 `

365 .
' јИнтегрално коло 7810 — регулатор напона 10 V, 1 A, ком

куТiиштеТО220 
. ~

366. Интегрално коло LM317L — реryлатор напона 0, 1 А,;
- - - ком. ; •

куТiиште Т092 i ~ ј ј

367 .
латор напона 1,5 А,;Интегрално коло LM317T — реry ком.куhиште тО220

368 . Интегрално коло SG3524 — perynarop напона 0, 1 А,;
куТiиште D1P16 I 

.
;

369. Интегрално коло TL494 — реryлатор напона , 250 тА ,
кућиште D1P 16

ком. , 3
ј ј

370. Интегрално коло NE555 —тимер, кућиште D1P8 ; ком. : 3
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Р.Б.

(1)

Назив добра Ј.М. ' Копичина
!

__....._....._....._ ............._.................._....................................._...._..........._..._......._ , ;...............................----....__._........_............_......:......_._........._............._.._.....~...........................:
(2) ! (3) (4)

._....- ................._........._._
(5)

...........................;..._._._.. .._
(6)

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

Јединична ; Јединична ; Назив и опис понуђеног
; Вредност ; Вредност ;

цена без i цена са ; без ПДВ са ПДВ i добра (назив произвођача,
ПДВ ПДв ј Р ; 1 тачна ознака модела, ; ~
(РСД) (P~A) ' ( ~AI IP~A) ' каталошки._број..и..опис)....._......_. _......._......_......__._..._............_ .

(7) (8) (9)
371. Интегрално коло LM2917 - V/F конвертер , куhиште PD1P i

14 ! ком.
1

2 !

372. Интегрално коло LM324 - ОР , куЋиште D1P14 ком. ј 5
373. Интегрално коло LM358 - ОР , куЋиште D1P8 ` ком. 5 ;
374. Интегрално коло LM741- ОР , куЋиште D1P8 ком. : 20

375. Интегрално коло TL061- ОР , куhиште D1P8 ком. ; 5 ј ;
376. Интегрално коло TL062 - ОР , куЋиште D1P8 ; ком. ; 5
377. Интегрално коло TL071- ОР , куЋиште D1P8 ; ком. : 5 !
378. Интегрално колотL072-ОР, куЋиште D1P8 ком. ; 5
379. Интегрално коло AM26LS32 ј ком. ; 5 I

380. Клеме за принт монтажу - двополна , за пресек; ;
проводника 1,5 тт , размак измеFју пинова 5 тт i ком. ! 20

I

381.
Клеме за принт монтажу - двополна , за пресек ком. :проводника 2,5 тт , размак између пинова 5 тт

20 ; !

382. Клеме за принт монтажу - трополна , за пресек проводника ј ком. г1,5 тт , размак измеFју пинова 5 тт ! 20 ~( !~

383.
Клеме за принт монтажу - трополна , за пресек проводника ;
2,5 тт , размак измеfју пинова 5 тт ; ком. 20

~
384. Транзистор 2N2219A- NPN; 40 V; 0,8А; куЋиште т039 ј ком. ; 20
385. Транзистор 2N2222A- NPN; 40 V; О,6А; куЋиште ТО92 ~ ком. ј 20
386. Транзистор 2N2905A - NPN; 40 V; О,6А ; куЋиште т039 ком. 20

387. Транзистор 2N2906 - PNP; 40 V; О,6А; куЋиште ТО39 ; ком. 20
388. Транзистор ВС337-25 - NPN; 45 V; O,5A; куhиште Т092 ј ком. i 20 ;

389. Транзистор вС546в - NPN; 65 V; 0,1А, куhиште т092 ком. i 20 !
390. Транзистор ВС547В - NPN; 45 V; 0,1А; куЋиште Т092 i ком. ! 20
391. Транзистор ВС556В - PNP; 65 V; 0,1А; куfiиште Т092 ком. ; 20 ;

392, Транзистор вС557В - PNP; 45 V; 0,1А; куЋиште Т092 КОм. ј 20 ; ј
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Р.В.

._........_.._.......

(1)

;

назив добра ; Ј.М.

._-....-......-..........._.._ ..............._.._...._....:._.........~..........__.._......_....................._..._.......:....................:.......:........_._................._......_....................:._.._........................:..........4........._......_.......<_........._._._..__..._......_................._....................._..._-_.........................__4._..._....._.._..............._.._.i--........_...

(z) (3)

Количина

(4)

Јединична
цена без, ПДв

(РСД)
(5)

7единична 1 Вредностцена са без ПДвПДВ (РСД) .
i (РСД) 

.__..._..4...........-__._.................__._4........__..__................_..--__._......_...................._..._..................._....._

(6) ; (7)

Назив и опис понуРјеногВредноп ~ добра (назив произвоFјача,са ПДВ :~ (Р~) тачна ознака модела,
; ; каталошки број и опис)
i (8) i (9)

393. Транзистор BD244C — PNP , 100 V, 6А, куТiиште Т0220 ; ком. ; 20 !

394.
Транзистор BDX33C — NPN-DARL. , 100 V, 10А , ку~iиште

; ком. ; 20
Т0220 : _ ~ -~ --- - -- ---- -- - - - --___-_

395.

_ _ _-- ---- - ---=..~ _  . ----_- --- -- - ---
Транвисгор FET SPW47N60C3, N-тип, 650V, 47А, 415W, Е !
Rds: 0.070 ком. ; 20
Кућиште: Т0247АС или одговарајуhи

;
~

-
Ì

396. Транзистор BUT11A — NPN , 450 V, 10А , куТiиште Т0220 ком. ; 20
397. Транзистор BUZ11— NFet, 50 V, ЗОА, кућиште Т0220АВ i ком. ; 20

398
Транзистор 1RF540N — NFet, 100V, ЗЗА , куТiиште
ТО220АВ ком. ~ 20

~ ј
399. Филтер за ваздух, веhи, за усисивач KARCHER NT 27/1, 1 ком. 1 I

400. Кеса за усисивач KARCHER NT 27/1 ј ком. 5
401. PVC везице приближно 160х2.5тт ј ком. 2000
402. PVC везице приближно 200х4.8тт ком. ј 2000 ;I ~

403. Спратна табла за 12 модула уградна ; ком. і: 2
~

i !
404. Спратна табла за 12 модула надградна ј ком. ' 2
405. Спратна табла за 24 модула уградна ; ком. ; 2 ~ 1
406. Спратна табла за 24 модула надградна ; ком. 1 2
407. Спратна табла за 36 модула уградна ком. ; 2 ~
408. Спратна табла за 36 модула надградна ј ком. ; 2 1 ~

409 . Батерије 1,5V АА алкалне (GP,Eneloop,Varta unu y класи) ,
година производње 2020.

!ком 300. ' ~ ~

410. Батерије 1,5V AAA алкалне (GP,Eneloop,Varta unu y класи) ,;! ком. ; 300година производње 2020. ;

411 . Батерије пуњиве 9V (GP;Eneloop,Varta unu y класи), година ј . fпроизводње 2020. ~ ком 75 

412. Шестоугаони одстојник, 100 тт, са навојем М6, (90тт+
10тт) са стезним навојним делом на врху ( стезним шафом)

'
ком. ; 50

1 :. ј
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Р.Б.

_.._..__._. ..__......_._....----........._...------...__...-----....._.......--
(1)

назив добра Ј.М.

:..-------1---......---..._...-
(3) i

Количина

----------.Р.._.._
(4)

Јединична ; Јединична 1; Вредност
цена без цена са без ПДВ

;ПДВ ПДВ (Р~д)
_................ `-- Р ----~--...----._ ..._

(5) 1 (6) 1 (7) 1

; назив и опис понуfјеног
Вредност

са ПДВ 
добра (назив произвођача,

тачна ознака модела,(Ргд) '
t —_.~..._.._катапошки_број и опис)_.....

($) ( (9)
-.._._..........--------........._...._....-------- ............. 

(2) •

413. Шрафови, саморесци 3,6 х 13 тт или одговарајуhи ком. ; 1000 I ј ј
ЛЕД рефлектор, 60 W
-min 79801т ; !
-min 133 1т/W
-напајање: 100-240 VAC

414. -Степен заштите: min 1Р66 или веТiи ком. 3
-Заштита од пренапона до 10 kV или веЋа
-Радна температура: -30°С = +50 °С ! '
- Гаранција: 5 година
или одговарајуhе добро истих или бољих карактеристика
ЛЕД рефлектор, 80 W
-min 10640 1т
-min 133 1т/W
-напајање: 100-240 VAC

415. -Степен заштите: min 1Р66 или веhи ком. 3 ' ј
-Заштита од пренапона до 10 kV или веhа I ; 1

-Радна температура: -30°С = +50 °С ~
- Гаранција: 5 година
или одговарајуfiе добро истих или бољих карактеристика ;
ЛЕД рефлектор, 100 W i
-min 13300 Ім ~
-min 133 1т/W ~ I
-напајање: 100-240 VAC '

416. -Степен заштите: min 1Р66 или веFiи ком.
-3аштите од пренапона до 10 kV или веfiа
-Радна температура: -30°С = +50 °С
- Гаранција: 5 година
или одговарајуfiе добро истих или бољих карактеристика i
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Р.Б.

_...._......_ ....... ............._._._..._.._..................:................. ..._.__ 
(1)

назив добра ? Ј.М.

_ ..._.........._....__.._..........._._._.__....._._..._.._........._._......_...........__...__.._._........:.............----.._...:_..:....._.__._._......
(Z) ± (3)

Количина

_..........:....._-------._..._................................----.........._.... ._...._..._
(4)

Јединична
цена безП ДВ

(РСД)
(5)

Јединична
цена саП ДВ

(РСД) _...----~._...............-----._...
(6)

; назив и Опис понуFјеногвредност ! вредност ;; добра (назив произвоFјача,беэ ПДВ ! са ПДВ ;(РгД) Е (Р~Д) тачна ознака модела,
: каталошки број и опис)....._._.. ._.~._ ......_..._..._ _~__.._....... _...... _ __......_........_.........__.. -...-...._..............._.__........

(7) (8) i (9)

-
417.

ЛЕД рефлектор, 120 W
-min 159601т
-min 133 1т/W

;

-; ----_-----_
1 кОм.

у

=- - -
5

i
----_ ---- ---_. ------- -

-Степен заштите: min 1Р66 или веЋи
-Заштита од пренапона до 10 kV или веhа
-Радна температура: -30°С = +50 °С
- Гаранција: 5 година
или одговарајуЋе добро истих или бољих карактеристика

- - - — - - ------ - - - --
I

ј
1
~

---- - -- -- - - -- - ------i
ј

418.

ЛЕД рефлектор, 150 W
-min 19950 Ім
-min 133 1т/W
-напајање: 100-240 VAC
-Степен заштите: min 1Р66 или веЋи
-Заштита од пренапона до 10 kV или веЋа
-Радна темпераryра: -30°С = +50 °С
- Гаранција: 5 година
или одговарајуЋе добро истих или бољих карактеристика

!

кОм. 5

~
i

~

419. ЛЕД цев, 10W, 600 тт , 6000-6500К, или одговарајуЋа кОм. 300 ~

420. ЛЕД цев,20W, 1200 тт , 6000-6500К, или одговарајуhа кОм. 300 ~

421. Пригушница за флу0 цеви 36W кОм. 20 ~
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Р.Б.

__..._..._..._._......... ..._..._..._....._._.....____._._..._.._._._._._.........._._...._
(1)

i;
назив добра Ј.М. копичина

... ...................--------............................._._.__..................................._-..._._. ._. ~ ......._....__.........~_._...._-----.._.................._...... ..........................._....._..........._........_..._...._................_.................. ...
(2) I (3) i (4)

Јединична
цена без

ПДВ
Рс г.и)
(5)

Јединична
цена са

ПДВ ~
Рс ~д~
(6)

Вредност
без ПДВ ~

Р i
1

; назив и опис понуђеног
Вредност ;

са ПДВ добра (назив произвођача,
тачна ознака модепа,

Р ~Д) ; каталошки б о' и описр Ј )_ _..................__.__ . ............ __.----t  _...---
($) (9)

.......-- --- .. ._.._.....
(7) 1

Слободностојећи разводни орман (2000+100)х800х800;
тт, ВхШхД ;
-кров без отвора, дно стандардно
-Предња страна: врата „десна" са стаклом, угао;
ротације 180 степени

I ;

-Задња страна: демонтажна леђна облога, ~ 1 1
-Окретни рам „ десни", угао ротације 130 степени ~ 1

42Z. -носач плоча ком.-Постоље сегментно, Н=100 тт,офарбано 1 '

0 ман о а бан RАL7035или о гова а ~i ~- р ФР v д pivv
-Уз орман треба испоручити одговарајуhе елементе
- Монтажна плоча 1
- Пар одговарајуhих бочних страница
-Комплет одговарајуhих маски уз орман
-Ситни пратеТiи елементи ~
Evrotehna W042U/80/80 или одговарајући

табела 1.1 Рекапитулација за ХЕ Бајина Башта
~ vкvпнА вРЕдност зд ХЕ БдЈинд Бдштд без пдв-а (Рсд)

(збир колоне бр. 7)

ІІ vкvпдн износ пдв-а зд ХЕ sдЈинд БдштА (Рсд)

ІјI • укvпнд вРЕдност зд ХЕ БАЈинд БдштА са пдв-ом (Рсд)
(редни број 1+редни број 11)
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табела 1.2 - Спецификација за Лимске ХЕ

Р.Б.

_...._.._.._....__
(1)

колич
назив добра . ; Ј.М. ;

ина
°. _.__........._ ................~......_.............................................................._._..._......................._........._._.....................__._...._.............._.:...._._........................а............._........_.............._......................_....

(2) (3) ' (4)

Јединична
цена

без ПДВ-а
(PG4)............................................._.................~_........................._.........._..._....._........._~..._..............._..................................

(5)

Јединична
цена са~ ПДв-ом
(PG4)

' (6)

Вредност
без ПДВ-а

Р
( G4I

(7)

Вредност
са ПДВ-ом

Р
( G4)

........................__..............................._................._.......__...........................................................
(8)

назив и опис понуТјеног добра
(назив произвоFјача, тачна

ознака модела; каталошки број
ј и опис) . ..... ....._...._.........__..._...._.....

(9)
1. Топљиви уложак осиryрача 10 А

'
ком. : 100

- -- ;--- - - ---- --- ;
2.

_ - _
Топљиви ул ожак осигурача 16 А ком. ~ 100 ; ~

3'
Заштитни аутоматски прекидач,
једнополни, тип В 16А, 230-400 V АС ј ком . ~ 30

4'
Заштитни аутоматски прекидач,
једнополни, тип В 20А, 230-400V АС ; ком. ;

i 1
30

;
11

;
i

Заштитни аутоматски прекидач, једнополни,
тип В 25А, 230-400V АС

; !
ком. 1, 30 ,

6'
Заштитни аутоматски прекидач, једнополни,
тип С 16А, 230-400V АС

ј
~ ком.

~
30

~
i
1

ј

7~
Заштитни аутоматски прекидач, једнополни,
тип С 20А, 230-400V АС

ком.
; ~

30 ~ ~

8.
Заштитни аутоматски прекидач, једнополни,
тип С 25А, 230-400V АС "

;
ком. ~ 30

i

1
;
!

9. Спратна табла, за 12 модула, уградња на зид ком. ј 4
10. Спратна табла, за 24 модула, уградња у зид ` ком. 4
11. Утикач шуко монофазни - ryмирани ; ком. 50 ~ ј
12. Утикач шуко трофазни 1бА, 400V ком. 20 ј
13. Утикач шуко монофазни 16А, 250V ; ком. 20
14. Утичница за на кабл монофазна - гумирана ј ком. : 50 ~ 1
15. Утичница надградна 2Р, 16А ком. ; 20 ј i
16. Утичница надградна трофазна, 16А ком. 20 ;

17.
Телефонска утичница, узидна, двострука,
две одвојене линије RJ 6/2

~
ком. ј

.
10
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Р.Б.

_......._
(1)

i
Назив добра Ј.М.

;
...._........--- ....................---..__.._..................._..__....._.............._._.._.._._. .. .....................................---......._....................~..............._............._.. 

(2) ` (3)

i
Колич
и на

; .............----........._.
1
t 

( 

Јединична
цена

без ПДВ-а
(РС4)................................................................

Јединична
цена са
ПДВ-ом

(РСД).....-----.._....__.........................

; Назив и опис понуFјеног добра
Вредност ; Вредност (назив произвођача, тачна
без ПДВ-а ; са ПДВ-ом ознака модела, каталошки број

(Р~д) i (Рсд)
° ~ ---- ................_и опис)........................................................_.................._.....................................~_........._.............._.................................~......_. .. _

) (9)
18. Утичница 2xRJ45 UTP уградња у зид ком. 10
19. Сијалично rрло е27, порцеланско, висеhе ј ком. 100

20•
Гребенасти прекидач, трополни 10А, 0-1
E1tex шема 10 или "одговарајуFiи" ком. ~ 10 ;

21.
Гребенасти прекидач, трополни 10А, 1-0-2 ;

ком.E1tex шема 11 или "одговарајући" i 10 ј

22
Гребенасти прекидач, трополни 10А или више, ' 
0-1-2-3 ком.~

, 5
~'

'

23•

Контактор, 3 полни, 40А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снагу мотора: 18,5 kW
- напон шпулне: 230 VAC
- механички век трајања: 1 х 106 или више
5chrack 9004840193220 или "одговарајући"

ком.

1

;
11

! i ~

24•

Контактор, 3 полни, 40А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снаry мотора: 18,5 kW
- напон шпулне: 400 VAC
- механички век трајања: 1 х 106 или више
Schrack 9004840407204 или "одговарајући"

i.

ком. 11; 

,

25.

Контактор, 3 полни, 25А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снаry мотора: 11 kW
- напон шпулне: 230 VAC
Schrack 9004840539639 или "одговарајуhи"

1

~ ком. ; 5;

~

! ±
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Р.Б.

_...._........-_.... ...:...----.._...._
(1)

назив добра

......................:---......__.._.._.............:_...........-..__............_....................._............_..._.__..................................._:._—._....._...... .........._._.............._...
(2)

Ј.М.

(3)

колич
ина

..........._......_........__.
} (4)

Јединична i Јединична
цена ; цена са

iбез ПДВ-а ПДВ-ом
(РСД) i (РСД)_............_.............------............... ----......................_......_......................_.._..---...................._....._.........1.._...__................._...._..._.__..._.{~_.....---

(5) ; (6)

Вредност ! Вредност i назив и опис понуfјеног добра
ј (назив произвођача, тачнабез ПДВ-а. са ПДВ-ом ј
ј ; ознака модела, каталошки број

(PG4) и опис)----...........-- ---....._...-----............_.._.........._._..........................
(7) ј (8) ( (9)

26.

Контактор, 3 полни, 17А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снагу мотора: 7,5 kW ком. 5- - - --- -- - _ ;— -_- - ----_=

f

-

;

~

- --- - -_ _ - -_-
- напон шпулне: 400 VAC
Schrack 9004840540802 или "одговарајући"

- -- -
i

27.

Контактор, 3 полни, 22А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снагу мотора: 11 kW
- напон шпулне: 400 VAC
- помоТiни контакти: минимално 1N0
Schrack 9004840673791 или "одговарајуhи"

ком. 5
i
~

ј

!
~

I

;;
i

2
8.

Контактор, 3 полни, 110А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снагу мотора: 55 kW
- напон шпулне: 230 VAC
- механички век трајања: 1 х 106 или више
Schrack 9004840614688 или "одговарајући"

ком. 2

i
i

1(

1

ј

;

';

29'
Помоhни контакт за предњу монтажу 1N0, 6А
Schrack 9004840541083 или "одговарајуhи" ком. 10

~
;
;

30.
Помоfiни контакт за предњу 'монтажу 1NC" 6А
Schrack 9004840541090 или одговарајуt~и ком. 10 ~ј

31.
Блок помоhних контаката, натични 2N0+2NC, 6А
Schrack 9004840541007 или "одговарајуТiи" ком. 5

I
ј ј
I ~
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Р.Б.

___._.._

(1)

!
ј ; Количназив добра Ј.М. i ина

.__......._..._.____._.__.....___.~_ ........................___._ __._._. _.__. _ ~__. _. _ . _._._.................._...._..__.._...._....}..................._....._._...}...................__._....._

(z) (3) (4)

Јединична ! Јединична Вреднопцена цена са ; без ПДВ-абез ПДВ-а ПДВ-ом ; с Рги'
( PG4I ( Р~и4) ј......_......._........__.........._.............._....' ....._.............................~._.._'_____i-______.___......_.._..._........4..........._.__......_........._.._ 

(5) (6) ! (7)

назив и опис понуFјеног добра
Вредност (назив произвоfјача, тачна
са ПДВ-ом ;Р ознака модела, каталошки бројс г.и~

'__._.___._......___.;....._ ................ и о п и с)..._...._..._......_.__.....-
(8) 1 (9)

32.

Контактор, 3 полни, 9А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снаry мотора: 4 kW
- напон шпулне: 220 VDC
- помоhни контакти: минимално 1N0+1NC
- механички век трајања: 1 х 106 или више
SCHNEIDER LC1D09MD или "одговарајући"

•

i

; ком.

~

;
1;

; 5

I

ј

1 ;

33.

Контактор, 3 полни, 12А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снаry мотора: 5,5 kW
- напон шпулне: 220 VDC
- помоl-iни контакти: минимално 1N0
- механички век трајања: 1 х 106 или више
SCHNEIDER LP1K1210MD или 'bдговарајуfiи"

1 ком.

;

5

~
!
! ј

1

34.

Контактор, 3 полни, 6А
- подручје примене: АСЗ
- за назначену снаry мотора: 2,2 kW
- напон шпулне: 220 VDC
- помоFiни контакти: минимално 1N0
- механички век трајања: 1 х 106 или више
SCHNEIDER LP1K0610MD или "одговарајући'1

ком. 5

I

!
± ±

~

35.
Керамичка редна клема трополна 2,5тт2 ! І.

; ком. ; 20 ~

36.
Редна стезаљка за отежане услове рада
SKARA клема 4-16 mmZ, 4-полна ~ ком. I 10
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Р.Б.

_...._ .................(1)

назив добра ;;
...----..._......_..._..----............................._..__.................._._.._._........._......._..........__......................_ ___._._........................._...._...................t......._._...................(2)

' КоличЈ.М. ;
, 
~ 

ина .
~.__.(3) (4)

Јединична
ц ена

без ПДв-а
_(PG4)..._ ...............-(5) 1

Јединична
1 цена са

ПДв-ом

- ....._(РС4)....._..........._....._.................c6i

Вредност
без ПДв-а

Рс ОД~
,.._.._...................(>)

; назив и опис понуђеног добравредност ;
i са ПДв-ом (назив произвођача, тачна

ознака модела, каталошки бројРс г.Д~ i
_ ................................_.._...................и опи.с)...........__.....__....__......_......._.....(8) (9)

37.
Редна стезаљка за отежане услове рада
SKARA клема 25-35 ттZ , 4-полна ком. 10;

1
!

i
---38.

Пе о и -ана т  ака за  монтажу приближно_р ! - - :--т ----10
--- - ----._. - --:- -- --рФ -р-р-- - - - -

фб/20ттх1тт
--~ i

39'
Перфорирана трака за монтажу приближно
ф8/25ттх1тт ; т i 10

i
1
1

40.
PVC везице приближно 160х2.5тт, !

ком. 300
'

t

41.
PVC везице приближно 200х4.8тт, t

ком. 300i
1 ~

!

42.
PVC везице приближно 290х4.8тт, 1

; ком. 300
+

43.
PVC везице приближно 430х4.8тт,

i ком. ј 300
~

1
1 ;

44.
Конектор за рачвање и спајање лицнастих
проводника до 1,5тт2
Feman 1400015, Unior 609234 или "одговарајући"

ком. ; 400
~ 1

º

45.
Конектор за рачвање и спајање лицнастих i
проводника до 2,5тт2 ј ком.
Feman 1400025, Unior 609235 или "одговарајуfiи"

400
.

46.

PVC изолир трака приближно 18тт х 20т,
боја: жуто-зелена, бела, црна, плава, црвена
(по 20 ком; укупно 100ком)

i
ком. ; 100 ~
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Р.Б.

(1)

Назив добра

_...:......_.._..._ ........................_. _. ......._ .........................................................-----.........
(2)

;
~ М. ; колич

ина
............._......_............. _. _...._................

(3) ј
. .. ..

(4)

Јединична : Јединична
цена цена са

без ПДВ-а ј ПДВ-ом
Р_.....-----._ ..._..._........~_................._ __......._------._.........._...._....4..........................................................._.~.__......_._..._..__...........................__..( ~д) (РGц)
(5) (е)

Назив и опис понуђеног добра
~ Вредност Вредност :

без ПДВ-а ! са ПДВ-ом ; (назив произвоТјача, тачна
 (РСД) ; ознака модела, каталошки број;

и..опи.с)..._..._........_...........................................
17) (8) (9)

47.

Само вулканизирајуFiа изолациона трака, изолује
електроинсталације до 20kV (или више), спречава
цурење на цревима и цевима, водоотпора
, ширина:l9тт или више, дужина: 10т или више
Wurth 1985 077120, Tracon ONV5Z19
или "одговарајуFiи"

ком. I. 30
;

~
i

48'
Трака за обележавање радова црвено/бела, uV
отпорна, нелепљива, ширина 7 ст или више т 1000

i

,
1 'ј

49. Врх за лемилицу We11er WS51 ETA 1,бх0,7 тт ком. ; 2 '
50. Врх за лемилицу We11er WS51 ЕТВ 2,4х0,8 тт ком. 2 i

1
1
1

51. Врх за лемилицу We11er WS51 ЕТЕ 5,бх1,2 тт ком. ; 2
52. Жица за разлемљавање 2,0 тт дужина 1,5т ком. 5

53.
Термопроводна паста за хладњаке у ryби,
минимално 35 грама, температурни опсег -30 -
200°С или бољи

ком. ~ 5
~

~ј

I ~

54.
Трајно пластична водоотпорна заптивна маса
- жива rума

k
g 1 20~ i~

55.

Хладно вулканизирајуFiи силиконски каучук,
температурна отпорност -40°С до +250°с
или шири опсег, паковање ЗООт1 или вeFie
Wurth 0890321310

ком. ј 30 'i

1 ;

56. укрсни комад трака - трака 60хб0 тт ком. 50
Е

57 Укрсни комад трака - уже бОх60 тт i ком. ; 50 i
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Р.Б.

_......._............_...

(1)

Навив добра

_........._:._'_........_ ..........................:._.................................___._.......................... _..._..................._._.._._.........................._.....__..._...__._............

(2)

i
! КоличЈ.М. ;. ина

.._.__........:..__~._ _.........._.__.....

(3) ; (4)

Јединична .. Јединична
цена ј цена са

без ПДВ-а I ПДВ-ом
(РСД) (РСД)......................._..__......_... _...................i-_._..__......_...__....__......_................~..__................_.._................_._._..

(5) 1 (6)

Вредност
без ПДВ-а(РОД)

(7)

Вредност
са ПДВ-ом '(Р~)

..................... ._.............___.._....i.............................___._......................__..__......___.............._................._........_._...._.

t (8)

ј Назив.и опис понуFјеног добра
(назив произвођача, тачна

ознака модела, каталошки број
и опис)

(º)
58 Термостат бојлера регулациони 77°С ком.

ј а I

59 Термостат бојлера сиrурносни 85°С I ком. I 3 !
--- - - --- -- - -- --- -- -- — --- ------------ ------- - -- - - - --: - - ------~ — ---- - ----- - ------- - ------ -- ---~---- ------ -~

60. Термостат ТА nefiи, реrулациони, монофаsни 1 ком. ! 3
i I

!
~

61. ТермостатТА пећи, реryлациони, трофазни ком.
i 1

62 Термостат ТА пећи, сиryрносни, трофазни ком.
i 1 1

63. Грејелица купатилска прохром 2000W ком. 10ј !̀ ,~i

64.
Грејна плоча, класична (рингла), пречник
приближно 160тт, снага приближно 1000W

ком. ; 10
;

65.
Грејна плоча, класична (рингла), пречник
приближно 195тт, снага приближно 1500W

• ком.
i ј

66.
Грејна плоча, класична (рингла), пречник~
приближно 235тт, снага приближно 2000W

ком.
~

ј

67~
Сијалица 24V, 60W, Е27, са ужареним
влакном, радни век 1000 h

ком. 100 I

68.
Телефонска сијалица Т6.8-6.8х44 тт
48V , 20тА Elektrohem Т6.8 или "Одговарајуfiа"

Е
КОМ. i 300

-
I i

69. Стартери за флу0-цев 4-20W
;

ком. 1 200

70, Стартери за флу0-цев 4-65W ком. ј 200
!

ј
~

~
;

71. Приryшница за флуо цеви 18W ком. 10 ~~
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Р.б.

(1)

назив добра ~,М ;

(3) '

Колич
ина

lединична Јединична i вредност i
цена ; цена са ; без ПДв-а ~

без ПДв-а ПДв-ом ;
_ ' i  'I?ОА) (РОА)_._......_.._ ................... .. ..._ ... _.._..

(5) 
 ................(6) r (7)

1
вредност

са ПДв-ом ;
;

Р~

назив и опис понуfјеног добра
(назив произвоfјача, тачна

ознака модела, каталошки број
и опис )_._._....—_ __......_............--- ...-........_

(9)(2) (4) (8)
72 Пригушница за флуо цеви 36W ком. ~ 10

73 Приrушница за натријумове сијалице 150W ком.
f ;

74 Приrушница за натријумове сијалице 250W ком.

75.
Упаљачи за натријумове сијалице високог
притиска од 70 до 400W

ком. : 10 1 ; ;
; ~ 1

76.
Флуо-цев 18W, Т8, 6500К, радни век минимум
10000h , Tungsram,Osram,Philips
или "одговарајуFiа"

ком . ; 200 ~ I1 ~

77.
Флуо-цев 36W, Т8, 6500К, радни век
минимум 10000h , Tungsram,Osram,Philips
или "одговарајућа"

ком 200. ~

7g,
Флуо-цев 8W, Т4, 6500К

' 
радни век минимум

8000h
ком. 10 ~ 1

I I 1

79'

Лед цев, 600 тт, Т8, G13, температурна боја
светла је од 4000 К до 4500 К, минималног
осветљаја 850 Іm или вefier, двострано напај ана,
радни век минимум 25.000 сати

300
ком. I ;

;

~

80.

Лед цев, 1200 тт, Т8, G13, температурна боја
светла је од 4000 до 4500 К минималног осветљаја
1750 Ім или већег, двострано напајана,
радни век минимум 25.000 сати ~

~

81, ЛЕД сијалица приближно 13W• , Е27, 230V,
топло бела или "одговарајуFiа"

ком. 150 !
'
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Р.Б.

____.._.._...
(1)

- ~ !
, Колич

назив добра i Ј.м. :i ина
1 ~ .:

----..__......._..........._._.._._.._.._ ................_......._..................._...:.......__...._.............:........__...._........_......:_..._..~...:.........._................_....__........__..~........----._.....__...,.............._._..........._.:
(z) (3) ј (4)

Јединична
цена

бев ПДВ-а
сд................_. ~Р_...._.~.............._....._._.......__....._.__.....----.._..............~.........__....
(5)

Јединична
цена са
ПДв-ом

(6) 1

Вредност
без ПДВ-а(Р~)

- .._
(7)

. назив и опис, понуfјеног добраВредносг : (назив произвоhача, тачнаса ПДВ-ом . ;(РОД~ ознака модела, каталошки број
опис)........__._................_.........-..._.........._.......... . _._.........._..:. _ ..............._... ............_и

(8)

82.
LED сијалица приближно 5W, Е14, 230V,
хладно бела

ком. 10
I

Ноћно релеј, израчунавање тренутка ; ;

83.

-- - - - -- --- ---- - -- - ----
укључења/ искључења светла по
астрономским формулама, 230 VAC/10А ;
Opanak soft или "одговарајући"

- - - - ~ ---
І

;

- - - - - - - г --

;

84.
Силикагел, индикаторски, плави, за

kg 90
енергетске трансформаторе

85.
Грец 1000V, 35А, квадратни, прикључак
аутобуксне В1000 С35000 или "одговарајући"

~ком. , 5 (

86.
Транзистор 20N60A4
1GBT , 600V , 40А , 290W , ТО247 или
"одговарајући"

ком. 5

i
87 Диода ЗОЕРНО6 600V, ЗОА или "одговарајуnа" ком. ; 5

I ~

88 .
Електролитски кондензатор 470µF 400V или k ком.~
"одговарајући"

' 5 ;ј

89~
Електролитски кондензатор 470µF 25V ` ком. ;
или "одговарајуhи" i ј 10

,
90 Електролитски кондензатор 2200µF 25V

или "одговарајуnи"
ком. ~ 10 ( ~

9
1.

Електролитски кондензатор 1О(.lF 450V ком. ~

или "одговарај 
10

уt~и" ; ј ј

92'
Електролитски кондензатор 22µF 450V ~ ком.г
или "одговарајуt~и" ј

~ 
i 1

;.
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Р.Б.

_ _._...._ ...........
(1)

Назив об ад р

_...........__................................................................_...---.._.........................._..........................................._..........- ----...................._ . _._...._._........._.~.._.__...---._.
(2)

~ .М

`
(3)

Колич
! ина
1......_.__._. _..........
; (4)

Јединична
цена

без ПДВ-а
(РСД)._..._........_ .........................._......_.........

(5)

Јединична
цена са
ПДВ-ом
(РСД).._.......................................__......._....

(6)

i Назив и опис понуFјеног добра
Вредност ; ВРедност
без ПДВ-а са ПДВ-ом ј (назив произвоТјача, тачна

~ ознака модела, каталошки број
~Р~Д) (P~AI ј и опис)~ ........._.................---................_...._....__.....__._........__.._....._.............._.............~....__...._......... _ _.. ..... ... .........__............_.................._...---. ... . .

(~) (8) (9)

93.
Батерија за PLC Simatic 57-400, 3,6V;
приближно 2400 mAh 5aft LS14500 i ком.

или одговарујуhа

( 5
1

94.
Батерија-уложак, алкална, тип D LR20, 1.5V, ком.
година производње 2020 ј 10 ~

95.
Батерија-уложак, алкална, тип С LR14, 1.5V,
година производње 2020

ком. ' 10~
'
~ј

96 Батерија-уложак, алкална 6LR61, 9V, . ком.
година производње 2020 ј

~ 20ј I !

97.
Батерија, пуњива, тип ААА, 1.2V, ј

1 ом.капацитет>_700mAh, к 
година производње 2020

; 20
!

;
ј ~

98 Батерија, оловна, 12V, 18Ah, оквирних димензија ; ком.
180х75х170тт, година производње 2020. ;

$
~ ј ј

99 Батерија, оловна, 12V, 9Ah, оквирних димензија ком.
151х65х94тт, година производње 2020 i

~ 10 ~i

100.
Батерија за APC UP5 (RBC7, оловна, 2x12V, 18Ah
(испоручује се сет - пар), оквирних димензија ~

183х152х173тт, година производње 2020

ком. 1

. (

ј ;
1 ј

1 ~

101.

СВЕТИЈbКА 1Р65 ПРО ЛЕД
- 1х120ст РС/М DOUBLE END

- Димензије: приближно1268х80х92тт
- Кућиште: Поликарбонат
- Грло: G13 ј
или "одговарајуfiа"

ком.

i

45

ј

i
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Р.Б.

_---_.
(1)

~~
назив добра ! Ј.м.

;
_....._._.__._........._ .............._.._..._................---._....._...._...----...._........-..........----....._._..._....._._._..._._._......_....--- -+----....---_+-.....-----.._.._.... ............_..._....................-------

(2) i (3)

колич
ина

(4)

Јединична
цена

без ПДВ-а
(PG4)

(5)

Јединична назив и опис понуFјеног добрај Вредност Вредностцена са ~ I ~ (назив произвођача, тачнабез ПДВ-а 1 са ПДВ-ом ,
ПДВ-ом ~ ~Д) Э ( ~Д) ; ознака модела, каталошки број

(Р~Д) и опис)--._....- ---- ---_i._...---..._Р.......-------~-..__Р .._......._.—...._.:..:...._......._...------............----........... ._....._.........__......._......__.._..._...
(б) i (7) ! (8) (9)

СВЕТИЉКА 1Р65 ПРО ЛЕД
- 2х120ст РС/М DOUBLE END
- Димензије: приближно1268х130х92тт копп

~

` --1ог: —.- - -- = - -- - - - -- -- _ - --- - ; - - -
-куhиште: Поликарбонат ~
- Gрло: G13 ~
или "одговарајућа"

- 90- - - -- -- - - --- ------~------ -----
1
ј

~ -- - ---
~

~. - -- - - - - - - ----
;

103.

СВЕТИЉКА 1Р65 ПРО ЛЕД
- 2хбост PC/M DouBLE END

- Димензије: приближно 660х130х92тт
- Куnиште: Поликарбонат
- Gpno: G13
или "одговарајуFiа"

ком.

;
~

70 ~

i 1

Табела 1.2 Рекапитулација за Лимске хЕ
~ vкvпнд вFЕдност Зд лимскЕ хЕ без ПДВ-а (Рсд)

(збир колоне бр. 7)
11 vкvпдн износ ПДВ-а ЗА литскЕ хЕ (Рсд)

111 vкvпнд вРЕдност Зд лимскЕ хЕ са ПДВ-ом (Рсд)
(редни број 1+редни број 11)

• напомена : 
За ставке под редним бројевима 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 101., 102., 103. из Табеле
1.2 - Спецификација за Лимске хЕ неопходно је доставити изводе из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.
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Табела 1.3 — Спецификација за ХЕ 3ворник

Р.Б.

---- ..._._....
(1)

Назив об ад Р 1 Ј.м. ј Количина; ---

; (3) ј (4)

Јединична
цена

без ПДВ-а
(Р~) _.

(5)

Јединична ;ВРедност ; ВРеднопј цена без ПДВ-а са ПДВ-омса ПДВ-ом (Р~) (Р~) ;
_ ! 1L

i (6) (7) ' (8) ;

назив и опис понуђеног добра
(назив произвоТјача, тачна

ознака модела, каталошки број
и опис).... .. 

--

(2)
---------...__...___.._.....:.... . ---..........-----..._

(9)

1.

PVC изолир трака (10 метара) -TESA,Berner
или одговарајуhа у истој класи квалитета
(трака мора бити еластична са добрим
наносом лепљиве масе тако да се приликом
изоловања сједињује , не сме се сама
одлепљивати или одговарајуhа

;

ком. ' 50; ;

ј

г'
Тефлон трака (12т/12тт)- Tesa ј

.или  одговарајућа ~ ком. I ј

3. Спреј Wd40, 400т1 или одговарајуhи ком. i 3 ј
4. Контакт спреј, ЗООт1 i ком. ; 5
5. Силикон безбојни 300° С, стандардно ; ком. 2паковање ~ ј 1 ;
6. Силикон безбојни, стандардно паковање i ком. ; 2 ;

7'
Лепак "SINTELAN" или одговарајуfiи.

ком. 2Туба 50gr.
;

 ~

8'
Лепак "ELA5TOFIX" или одговарају~iи.
Туба 20gr. ком.

ј ;

9. Лепак "KLEBFIX" или одговарајуfiи. Туба 20gr. ком. ј 2

10.
Термална паста за процесор, паковање
1,5g Thermaltake TG-4 или одговарајуfiа. ~ ком.

11.
Брусни папир 300 х 200 тт,

•гранулација 1000 или одговарајуhи.
Iком. i 100 ~ '

12 Брусни папир 300 х 200 тт, гранулација 800
или одговарајуТiи. ком. ' 100 ' ;

13.
i јБрусни пагiир 300 х 200 тт, гранулација 600

уЋи. I ком. ~или одговарај 100
i

 ~
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Р.Б.

.........._ .............
(1)

. назив добра

..:..__.............................:.._:..._........................................._......._.............---........................................__......._........._..................__..........................
(2)

i;Ј.М. : Количина
'

_....---...:. ..........._.. _..._..._....._ ............................_
(3) (4)

Јединична Јединична !; Вредностцена . цена ! без ПДВ-абез ПДВ-а са ПДВ-ом :
СД) . ; (PG4)(Р~4) (Р ~~ _._.:......_......................_...............................r....._........__...:..........._........._........_.~_............:..........................................__........._........_._._._........................._..................._._...__.............................._....................................._.............................................

(5) 1 (6) 1 (7)

; Вредност
! са ПДВ-ом

(PG4)

(8)

назив и опис понуfјеног добра
(назив произвоFјача, тачна

ознака модела, каталошки број
и опис)

(9)

14.
Брусни папир 300 х 200 тт, гранулација 400
или одговарајући. ком. i 100

i 1
15. Алкохол 96-97% или одговарајуfiи. 1 10
16. Бенвин, медицинскиили одговарајући. 1 ј 5 1
17, Пур пена, 750т1 ком. : 5

1 ~

18, Вазелин—технички kg ` 5
19, Тинол жица ф1,Отт или одговарајуhа kg 1 ~
20, Тинол жица ф2,Отт или одговарајуhа kg 1 ~
21. Паста за лемљење 80г или одговарајуfiа ком. i 5 i

22'

Гел-маркер,црвени
Опис:
За.обележавање на свим материјалима,
брзосушеhи,
отпоран на временске прилике након сушења
или одговарајуhи.

1

ком. ~ 10
i

I

;

;
I

23. °Термостат за уљни радијатор (0-90С) Е ком. i 10 ~
i 1

24, Термостат за бојлер реryлациони ком. ј 5 ј i
25, Термостат за ТА neh реryлациони, трополни ком. 2 ~ 1 !

26.
Грејач за ТА neh „Магнохром" Краљево, 875W,
L=700mm или одговарај уhи ком. 10 ј ~ i

2
7.

Грејач за електрични котао 9kW, 3x230V,
L=430mm, ширина б3тт или одговарај уhи ком. 2 

i

28.
Редна стезаљка за ТА nefi, сигма 6mmZ,

•или стандардна одговарајуЋа ком. 5 ii ј~~
29. Редна стезаљка за ТА neFi, сигма 16mmZ

или стандардна одговарајуhа ком. ~ 5~ ~
30. Уводница силуминска са навртком, PG 13,5 ком. 20 ~i
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Р.Б.

 _... ...._......._.....__._.._...._....._......_.._._......._.._........._.
(1)

Назив добра

__. _......._._.._..._....._.._._.._....._......_...-------.._._....._........---_(2)

Ј.м. Количинај
............._...........<__._....._.._........_...___.._. ..........._..............------...----

(3) € (4)

Јединична :
цена ~

без ПДВ-а
(РСД) '

(5)

Јединична ;̀
цена

са ПДВ-ом i
(РС4)--...__~_...._..

Вредност
без ПД В-аР

( _~,......_.._.-----
(7) ;

Вредност
са ПД В-ом

(Р

назив и опис понуfјеног добра
(назив произвоFјача, тачна

ознака модела, каталошки 6рој
и опис)..__. ---- -

r (6)
--

(8) - (9)
31. Уводница силуминска са навртком, PG 16 ком. i 20
32. Уводница силуминска са навртком, PG 24 ком. 20

33.
Резни лист за убодну тестеру Т234Х (за дрво),
произвоFјач „Bosch" или одговарај уFiа. ком. 5 i

34.
Резни лист за убодну тестеру т218А
(за метал), произвођач „Bosch"
или одговарајуТiа.

ком. 5
! i

;

35.
Перфорирана трака у пластичној кутији 17тт,
10т, дебљина 0,7тт, рупа ф6,Зтт
или одговарајуЋа.

ком. ' 3 '

36. ТермоскупљајуЋи бужир, ф15тт, црни
или одговарајуhи т ~ 10

37. ТермоскупљајуЋи бужир, ф16тт, црни
или одговарајуFiи т ~ 10 ~ ;

38, Укрсни комад трака — уже 60х60тт ком. ј 20 i 1

39. Укрсникомадтрака—трака60х60тт ком. 20 ;

40.
ДИН шина, дужина 1т, "Phoenix Contact"
или одговарај уfiа

!
ком. ; 10 ~ 

~

!

41.

Трофазни чешаљ и виљушкасги за аутоматасе
осиryраче, 1т.
Наизменични напон 220/400V 50 Нz.Оторност на
спољашње
загревање и на ватру 900°/Зсек. Назначени напон
иэолације
500V, (РСТ бакарна шина).

i

ком. 5

I

? i1
;

!

42'
Вентилатор за купатило, Q9100, стандардних
димензија ком. 5

ј i
~

~
43. ПВЦ везице, 150х3,бтт или одговарајуТiе ком. 200
44, ПВЦ везице, 160х2,5тт или одговарајуhе ком. 200
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Р.Б.

_..__.__.__.
(1)

~

назив добра

_..

Ј.м.

_ _......__._.._._...__._._---._......- 
(3)

Количина

(4)

Јединична
цена

. без ПДВ-а.

_.—. (PСAI.._...._ 
(5)

Јединична
цена

са ПДВ-ом

~— (Р~и4) ...
(6) i

Вредносг ; Вредност
без ПДВ-а са ПДВ-ом

 ~Р~А1-..._....±
(7) (8)

назив и опис понуfјеног добра
(назив произвођача, тачна

ознака модела, каталошки број
 и опис)

(9)
...-----_...._.._._._.—..— --.____.._--- ----_.........._..___.._._.._

(Z)

45. ПВЦ везице, 200х4тт или одговарајУhе ком. 200

46. ПВЦ везице, ЗООхSтт или одговарајУfiе ; ком. 200 ~
47, .ПВЦ везиц е, 370х3,5тт или Рд о гова а1У _е _ _ _ ком.___ _ _ -- __- 200 - - -- --- - - : - - - - --- ; -- - - - - -- ----- -- ~ ------ ---- ,
48, ПВЦ везице, 400х5тт или одговарајУЋе ј ком. 200 ( I !

49,

Заштитне рукавице за обављање прецизних
радова, Ултра лаке, израFјене од материјала који
омогУhава добро проветравање и спречава
знојење, обложене нитрилном микропеном, без !
силикона.
Заштита од механичких ризика по EN
388:4131. величине 10 (10 ком.) и 11(10 ком.).
Kao AGT MAXIFLEX ENDURANCE KW Ра1т Coated
(34-844) или одговарајУfiе.

~

І ком. 20

1

i

50.
Кесе за Усисивач WURTH Master 15S 35-5,
Automati c

ком. 5
~

i ~i

51. Кесе за усисивач A1to Aero 640 ком. 10 ;

52, Кесе за Усисивач A1to Attix ком. 5 ј ; ј

53.
Контактор ,,Eaton" 24-27 VDC D1L МС25-10
ХТСЕС025С10 или одговарај уhи.

ком.
?

1 i ; ~

54.
!Контактор "Eaton" 24-27 VDC D1L МС25-01

ХТСЕС025С01 или 
одговарај• 

У~iи. i ком. 1
; 1 ј

55.
Контактор „Eaton" 24-27 VDC D1L МС17-01
ХТСЕС018С01 или одговарај УЋи.

ком. 1 ~

56.
Контактор "Eaton" 4kw 24 VDC D1L МС9-10 

i ком.
ХТСЕС009В10 или одговарајУhи. !

1
~ !

I ~ ~

5
7.

Индуктивни сензор 1G 5954 1FM
или одговарај У~iи.

ком. 1
! ~
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Р.Б.

----....._. ...__---(1)

назив добра Ј.М. : Количина

(4)

Јединична i
цена І 

i
+.

без ПДВ-а ј

~Р ~~

Јединична Вредност ; Вредност
цена i без ПДв-а ; са ПДв-ом

са ПДв-ом  ~Р~Д~

~  ~ ~Р~~  __.._..__....-----~—...._.__.....__._._.._.........---~---
(6) (7) (8)

назив и опис понуfјеног добра
(назив произвоFјача, тачна

ознака модепа, каталошки број

-- -- ...._...._.и опис) ._....__.._ ..............-........_-...
i (9)(2)

--._~........_.....--........-.__....----
(3)

_. --- —~---__.
(5) !

5
8.

Моторна заштита EATON PKZMO-0.16-5С ! 1 1
~ ~

XTPR5CP16BC1 или одговарајуЋи ком. i ј i

Биметални реле EATON 32 А ZB 24-32
59' • ХТОВО32СС1 или одговарај уЋи. ј ком. ' 1 

компактни мулти канални електронски ј ;

60. прекидач "Phoenix Contact", фабр. број ком. i 1
2906032 или одговарајуЋи.

ПомоЋни контакт "EATON", 1xN0, М22-К10 ;
I61. • : ком. i 2

или одговарајуЋи
ј I

ПомоЋни контакт „ЕАТОN", 1xNC, М22-К01
62. или одговарај ком.уЋи 2 ј ~

Етернет свич, "5iemens" 5саlапсе ј 1 1 I
63. XB004-1-6GK5004-16D00-1Aв2 ком.

или одговарајуЋи.
' 1 '

~ ј

Напојна јединица "Phoenix Contact"
TRIOPOWER lnput 100-240VAC Output 24VDC е '

64. ; ком. i 1
5А 2903148 (TR10-P5-2G/1АС/24DC/5) ;
или одговарајуЋа
Моторна заштита EATON PKZMO-4-SC 229835

65. XTPR5C004BC1NL EATON ELECTRIC, Зр, ~ ком.
1г 2.5-4А, или одговарајуЋа

1

;Фреквентни претварач „Demag" ; . i i
66.

D1C-4-017-Е-0000-03, или одговарајуЋи. 
ком. ј ; 1 i ј

67'
Склопка „Eaton" F1-40/4/003 - А оп=40А,

•
!

ком. i 1
или одговарајуЋа ~
Биметални pene "5iemens" Sirius i ' ; ј

68.
3RU2116-1F61, или одговарај уЋи.

ком. 1 ј i
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Р.Б.
.

_..........__.._.._..--------..........._._....-------........_
(1)

. ~ •

Назив добра ~ Ј.м. ! Количина

.............._..__:_............_...........:__. _ :._:........:......... ... .. .:.----:_...---..........::._....._._.._..........._.._:.....-~---......._.........._. _..._._._ .... .................:_:_ :..,..........
(2) ':. (3) i (4)

Јединична ! lединична ! Вредност вредностцена цена без ПДВ-а ! са ПДВ-ом
без ПДВ-а . , са ПДВ-ом ;,  ,IP~L :-

У::........_...._~_P~I 
(Р~д) 

..:._.........:........:_...._..._:..._..:...._....___...._............ . ......__._..._...._._......._.~_____..._.............._....... ..и
(5) I (6) i (7) (8)

Назив и опис понуfјеног добра
(навив произвођача, тачна

ознака модела, каталошки број
опис)...... .._ ......._. ..._......_.........

i (9)

69.

Напојна јединица „Phoenix Contact"
TRIOPOWER input 2/3 АС 400-500V output 24V
20А (TR10-PS-2G/ЗАС/24DC/20) 2903155

ј ј
! ком. ; 1

'
1

I ~
!

или одговарајуЋа i -- ----------- --- -------- - -- - — ------ --i- - -

70'
Прекидач „Eaton" NZM1 80-100А NZMB1
или одгова р јУ а hи ; ком. ј 1 1 i

71. Сигурносни прекидач „Schmersal" AZ16-02
 •

ZVRK М16 или одговарајуЋи
 ком. ; 1

72.
Помоhни pene „Phoenix Contact",
REL-1R4/L-230AC/4Х21- 2903688
или одговарајуЋи

, ком. ! 2

;

ј
!

!;
!

73'
Лед елемент, зелени, „Eaton",
M22-LED230-G или одговарај уt~и. ; ком. ј 2 ј ј

74' М 2-LED230-R или о 'говап,а Fiи.д р ЈУ I ком. ;
!

2

75.
Трополни компакт прекидач са
термонагнетним окидачем 100А, „Eaton",
NZMC1-A100 или одговарајуFiи

I ком. ! 1

76'
Моторна заштита PKZMO-20 EATON

•или одговарај уhа. ком. 1
! I

77
Моторна заштита PKZMO-10 EATON
или одговарај уfiа.

!1 ком. ~
1

1 ј ~

7
8.

Трополни гребенасти прекидач 0-1, Р5-160/Е
EATON или одговарај уhи.

!
ком. 1

1

79'
Трополни гребенасти прекидач 0-1, Р1-25/Е

• EATON или одговарају~iи. ј ком. , 1
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Р.Б.

---._ ...... .
(1)

назив добра

_..__.._.._....__.._ .............._.......~..........._.._......................._.... ..... ......._.. ................._...................__......................._..._..._.._........_.._....
(2)

i !

; Ј.м. Количина
:

_............................... ....... .... .... .._.. .................
! (3) (4)

Јединична ; Јединична Вредност 1. вредност
цена ј цена ; без ПДв-а ! са ПДВ-омбев ПДв-а са ПДВ-ом :, (PG4) ;  ;

............... . _(. Рсд)......::..........-... ~ .................. (.PG4)................ ..-------._...._.._.__....._............:........._._..---........_..._...._..._...__..~_.._..._....._.............................................
(5) (6) ~ (7) i (8)

назив и опис понуfјеног добра

, (назив произвођача, тачна
; ознака модела, каталошки број
~ и опис)..........----.. _..........._._...._....__........._.......
i (9)

80.
Двополни гребенасти прекидач, 1-0-2,
ТО-1-8210/Е EATON или одговарајуЋи. ~ ком. i 1

81.
Трансформатор, 5TN0 400/230,
0.25 kVA, ,„Eaton" или одговарајуЋи.

;
ком. ! 1

82.
Реле за мониторинг температуре
ЕмD-SL-РТС
„Phoenix Contact" или одговарајуЋи.

! ком. 1
!

ј
~

83.
Реле за проверу редоследа фаза, фазну грешку и
асиметрију, EMD-SL-Pн-400
„Phoenix Contact" или одговарајуЋи.

ком. 2

84.
Растављач са осигурачима, EATON
С10-5L5/32/2 или одговарајуЋи. ком. ; 2;

85.

Фото релеј са сензором:
-1 модуо, монтажа на D1N wuHy,
-Подешавање времена, спречавање кртакотрајног
укључења,
-Спољни сензор који се може поставити на зид,
- Излазни контакт 1х 16 А, nреклопни,
или одговарајуЋи.

I ј

! ком. ; 2

!

:

I

1

86, Топљиви уметак осигурача 16А, спори ~ ком. ~ 30
87. Топљиви уметак осигурача 10А, спори ком. 20
88, Топљиви уметак осигурача 20А, спори ком. 20 i ! ;
89, Топљиви уметак 25А осигурача, спори 1 ком. ; 30
90, Топљиви уметак 63А осигурача, спори ком. 30 ; ј
91, Топљиви уметак D01, 4А, gG, 400 АС, 250 DC ком. ' 10
92. Топљиви уметак D01, 10А, gG, 400 АС, 250 DC ком. : 5 ј

93.
Топљиви уметак D01, 16А, gG, 400 АС,
250 DC ком. ј 5 ~

;
~
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Р.Б.

.........._ ........ ....._...._................
(1)

;

. назив добра i Ј.М. ј Количина. . ,~ .
` :

.~ .. ... . ............. . ... ............ . _....... ...............)_..._...- -- ' .................._.....__._...:........:...

(2) (3) (4)

Јединична „ .Јединична ;; ј Вредност i ' Вредностцена. цена 1~ без ПДВ-а ; са ПДВ-омбез ПДВ-а. са ПДВ-ом ; ;
(Р~д) ј (РОд)(PG4) + (PG4)__..._..--- _......__ _..._..._..... ...._..... __..._.. ....._......._.. ....__..........._.._.............._......__.........- --'И.... _._._......... _.ч..._ ......--_- ' .....i.....' ._---....... .....i-._

(5) (6) ј (7) i (8)

назив и опис понуРјеног добра
! (назив произвоfјача, тачна
~ ознака модела, каталошки број
! - и опис).._..__.._..._.._._.............................. __..............._..........._................._._.._....._........

(9)

94.
Калибрациони прстен за топљиве осиryраче,
6A ј ком. 20

1 ~
;
ј !

Калибрациони прстен за топљиве осиryраче, ј '
95. 16А 

ком- - --30------- ---------

96.
Калибрациони прстен за топљиве осигураче,
25А ком. 30

97, Постоље осиryрача UZ, 25А ком. ' 20

9
8.

Подножје осиryрача "5iemensr' 55G1301 16А
400VAC или одговарајуfiе i ком. ј 1 i

~ ј
ј i

99, Ножасти осиryрач NV00/10А, g1-gG, 500V ком. ; 10 ј ~
100. Ножасти осигурач NVOO/50A, g1-gG, 500V ком. : 10 '
101. Ножасти осиryрач NV00/160А, g1-gG, 500V i ком. 10

~ I

102. Ножасти осиryрач NV1/125А, g1-gG, 500V ком. 5

103.
Аутоматски осиryрач, 1Р, 6А, карактеристик В,и
10кА, „Eaton или одговарај уЋи.

!ком. 5, 1

104.
Аутоматски осиryрач, 1Р, 10А, i
карактеристика В, 10кА, „Eatonrr i ком.
или одговарајуЋи.

2 ~ I
1

ј

105.
Аутоматски осиryрач, 2Р; 10А,
карактеристика В, 10кA,,,Eatonrr ком. ; 2
или одговарајуhи.

1

106.
Аутоматски осиryрач, 1Р, 6А,
карактеристика С, 10кА, „Eaton”
или одговарајуЋи.

ком. 5 i

107.
Сијалица са ужареним влакном
220V, 60W, Е27 ком.

ј
200

,
;

~
I
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Р.Б.

........ _.. _. _....
(1)

i !

назив добра ? Ј.М. ! Количина

: ' _ ................_...._ ... . ....... ........._............ _. ---... ........... ........ ... ... ..._.... .... . . ....... .... _ . . . _ _. _ ......_........:_........_._..-----.¢_.. ..............._ .
(2) 1 (3) i (4)

Јединична Јединична назив и опис понуfјеног добра
Вредност Вредност

ена цена ! називп оизво ача,тачна
ц ~ р ђбез ПДВ-а ! са ПДВ-ом i 

без ПДВ-а ; са ПДВ-ом ! ~рСД : Р 
ознака модела, каталошки број

.. . ... ......__...«..._..._ ......................__..._....._.._.._.у_.....___._...................._..................._........_....._..__ ......_._.._.__..........._._..__...__..............._._._... ( РGц)........................;_................._(_Рг.,q) и опис) --- - - -
(5) ; (6) (7) (8) i (9)

108.
Сијалица са ужареним влакном I !

~ . ком ; 100220V, 75W, Е27
!
i

!
I

109.
Сијалица са ужареним влакном
220V, 100W, Е27 ком. 50 ј

110.
Сијалица са ужареним влакном

; ком. 10220V, 300W, Е40 ! 1

111. Сијалица Natrijum SON-T, 220V, 150W, Е40 ком. ! 5

112.
Лед сијалица, хладно бела, 12W, L5-A60-CW-

Е27/128  ком. ! 50 ; ;

113. Сијалица живина, 230V, 125W, Е27. ком. ! 30 1 !

114.
Флуо цев, 36W, „TungSram", „Osram", „Philips" !
или одrоаарајуЋа. ком. ; 300 i

115. Стартер за флуо цев 4- 20W ком. i 50
116. Стартер 4- 65W ком. 1 200

117.
Флуо светиљка , 4x36W, надградна , 1

ним параболичним растером. ! ком. ;са сјај 3
!
 ; ј

;
118. Флуо светиљка , 1x36W, надградна , 1Р 65. ком. ! 3

119.

Светиљка 1Р65 ПРО ЛЕД
- 2х120ст РС/М DOUBLE END
- димензије приближно 1268х130х92тт
-КуЋиште: поликарбонат ~
- Грло: G13
или одговарајуhа

!

! ком.~ 10

! ~ i

i 1 ~

! ± !! !

120.
Светиљка, бродска, силуминска, Е27, 60 W,
минимално 1Р 54 ком. 30

I. ;
i

121.
Анти паник светиљка у приправном споју, ! ;
аутономија 1h, 8W, 1Рб5, тип LUXA, ; ком. ~ 2
„5chneider" или одговарајуЋа

~
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Р.Б.

-- -----
(1)

Назив добра Ј.м:• Количина
.

Јединична
цена

б .ез ПДВ-а

....
(5)

Јединична ~ Вредност
цена 1 Д

са ПДВ-ом ; без П В-а
; (PG4). ._

(6) i (7)

!; ' Вредност
; са П В-ом

Д

(P. G4)

наэив и опис понуђеног добра
(назив произвођача, тачна

!ј ознака модела, катапошки број
.
г (9)

----.._.._.._...--- —. -- -....------- -_-...._... —_—
(2) I

---. _~
(3)

—:_..__.. .
(4) i ($)

122,

Анти паник светиљка, двострана у трајном
споју, аутономија 1h, 8W, 1Р42, тип A5TR0

GU1DA, „5chneider" или одговарајуhа
ком. 2

~ , — -- ---~ —   _ - 

123: Прикључница шуко у зид двополна; 16А - - - ком. 20

124.
Прикључница шуко у зид двополна, ;

ком.двострука, 16А ~ 5 i
ј

125. Утичница ОГ, двополна, 16А ' ком. 10

126. Утичница ОГ, трополна, 16А ; ком. 10 ~i 1
127, Утикач шуко двополни, бакелит, L ком. 30

128, Индустријски утикач, 16А, 3 ком. 5 ; I

129, Индустријски утикач, 16А, 5Р i ком. 10 ~ I

130. Индустријски утикач, 6ЗА, 4Р ~ ком. 5 ј ~

131. Индустријска прикључница, 16А, 5Р, уградна ком. 3 ј ј

132.
Крајњи прекидач ТПД 3110, „Искра"
или одговарај уFiи

ком. 5
1

133.
Шуко продужна кутија Зх1,5х5т/6G, 

ком.
са прекидачем ~

5 ;
ј

134.
ОГ разводна кутија са три и више уводница, ~

ком.
150х150, минимално 1Р54

6
~

ј

~

135.
ОГ разводна кутија са три и више уводница,

ком'
200х155х80, минимално 1Р54 i 7 i

136.
RJ45 модуп „PANDUIT" мini-com Тх-б PLUs / !

категорија САТб/тип OKLOPUENI / боја ; ком.
сребрна/модел G5688TGY или одговарајуhи.

30 ~ !

137. RJ-45 конектор кат. 6(8Р8С, 8-пински) ~ ком. 100 ј ;

13в.
RJ-45 конектор FTP/5ТР кат. 6А - оклопљен, 8Р8С, 8-
пински ком.

,
100

~ ј
;

i ~ ј
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Р.Б. Назив добра ; Ј.м. количина

Јединична
цена

беа ПДВ-а
(PG4)

Јединична
цена !

са ПДВ-ом :
(PG4)

Вредност
без ПДВ=а

(PG4)

Вредност
i са ПДВ-ом
~ 
~ (POAI

Назив и опис понуfјеног добра
(називпроизвођача,тачна

ознака модела, каталошки број
~ и опис)

(1) (2) 1 (3) (4) (5) (в) i (7) ($) (9)

139.
Типлови гужвајуhи, пластични, 8 са
холшафом 4х40мм , са упуштеном крстастом
Глдвом

ком. 300
~ I

~ ~

140. Самоурезујуfiи вијак, Din 7504-Р, 4.8х38. ј ком. 200 I 1 ј

141.
Анкер М16х145, „Wurth" W-FAZ/5,
или договарајући, заједно са навртком
и подлошком

ком. 20

ј

I
i

142. навојна шипка М18, кв. 8.8 ! ком. 3 ј ~

табела 1.3 Рекапитулација за хЕ 3ворник
~ vкvпнд вРЕдност ЗА хЕ ЗвоРник бвз пдв (Рсд)

(збир колоне бр. 7)
11 УКУПАн И3нОС ПДв ЗА хЕ 3вОРНИк (РСД)

11І vкvпнА вРЕДност ЗА хЕ ЗвоРник са пдв (Рсд)
(редни број 1+редни број 11)
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Табела 1.4 - Спецификација за ХЕ Електроморава

Р.Б. назив добра

;
~

Ј.М. количина
Јединична

цена без ПДв-а
(Р~,4)

.

Јединична
цена са ПДв-оiи

~Р~~------

вредност
беэ ПДв-а

.
вредност

са ПДв-ом ~

назив и опис
понуfјеног добра

произвоfјача,
тачна ознака

- --- --

............__..~........
(1)

--- ----- -- - ------------- - - --- -- ---- ----------

_ - - --- -- - -- -
_._.---..........._ ................~...~................................_....................................---..._..... ... ........................... .._._._........... ..............._...

(z)

- -
.... . . .

(3)

----- --
-- - -

......
(4)

-- -- -- -
- - - -

....
(5)

-- ----

:_ .............. . ................1....... ......_..
(6)

----~Р~~----
: --

............... ............................. . .... .1..........._............_......__..................._._............_..I...........
(7)

- --(Р~) -----'-- ---Е модела~ --
_ - - 1 катал ошки број и

опис)................................................_.........................
(8) i (9)

1.
Лед цев, 600 тт, т8, G13, приближно 10W, 1
температурна боја светла од 4000 К до 4500 К, ком.
двострано напајана ;

500

2.
Лед цев, 1200 тт, т8, G13, приближно 18W,
температурна боја светла од 4000 К до 4500 К,
двострано напајана

ком.
ј

300
;

3.
Лед цев, Т8, G13, 1500 тт, приближно 24W, i
температурна боја светла од 4000 до 4500 К, ; ком.
двострано напајана ~

30 !

4.

Лед рефлектор (боја светла је од 4000 К до 4500 К) I
Јачина/Снага:50 W
Напајање: АС 230 V 50 Hz ј
Светлосни флукс: минимално 2480 1т ~
Угао светлости: 60-120 степени
Радни век: минимално 30.000 h ~ ком.
Радна темпераryра: -20° до +40° С
Степен заштите: минимално: 1Р 65 !
Материјал: алуминијум i
Гаранција: 2 године ~
Намена: за спољашњу употребу !

20

- -

ј

~
ј

i
ј
!
~
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Р.Б.

_ .............._......... ..............._..................................._._.................._.........._._......._.__._...__........_..........._...._._.........._..................._.................._...__..._...._......._.._...._......._.__ ..._._._........~.~.....___(1)

i

назив добра ; Ј.М.

~

,
(2) ; (3)

Количина

(4)

Јединична
цена без ПДВ-а

(РСД)

____.._....______-.... _._  
(5)

Э Э
Јединична,

, цена са ПДВ-омi (РСД)

~ ._....---.--......__._....._..._........_.__..__._;_._.._....__._..__..__.........._._..._.. ._...._.__....--_..._..._._.._.........._._...._._._~_._.__..
i (6)

Вредност
бев ПДв-а; (РСД)

i (7)

Вредноп ?
са ПДВ-ом i

(Р~Д) I
С

(8)

Назив и опис
понуfјеног добра

(назив
пРоизвођача,
тачна ознака

модела,
каталошки број и

опис) -_._.._...
(9)

Лед рефлектор (боја светла је од 4000 К I
до 4500 к)

ј I

Јачина/Снага: 100 W ј ~
Напајање: АС 230 V 50 Hz

~Светлосни флукс: минимално 7500 Іm ј
5 Угао светлости: 60-120 степени

ком. 10 1 ~Радни век: минимално 30.000 h
Радна темпераryра: -20° до +40° С ( ; ~
Степен заштите: минимално: 1Р 65
Материјал: алуминијум 1
Гаранција: 2 године 1 ~ ;
Намена: за спољашњу употребу
Лед рефлектор (боја светла је од 4000 К до 4500 К) I С
Јачина/Снага:20 W
Напајање: АС 230 V 50 Hz 1 ~
Светлосни флукс: минимално 1700 Іm
Угао светлости: 60-120 степени

4

i
i

6, Радни век: минимално 30.000 h ком. 15 ~
Радна темпераryра: -20° до +40° С
Степен заштите: минимално: 1Р 65

ј ±
ј

Материјал: алуминијум ;
Гаранција: 2 године ;

1Намена: за спољашњу употребу ј Э
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Р.Б.

--- ----.

,
назив добра

_...........-----._—_._...__.......__....._ ...................._..._.._......_._..............................................._......................_._....._.....................----._. ~----

1

Ј.м. Е количина
i

!,
........,...._._.........._.._....._............._. ....._................_...__.._.........._........:........._......'

~
~

Јединична
цена без ПДВ-а

(PG4)

(5)-

Јединична
цена са ПДВ-ом

(РСД)

.._.._......................_._.......------......................._,................_............._.._...............----..........,.._...__....................__..............._.._....._...... ........._.................................................._.................._
(6)-= -

ј вредност
; бев ПДВ-а

(РСД)

~

= (~),= -_--;

f

вредност
са ПДв-ом

(РС,4)

(
----(в)== --

назив и опис
понуfјеног добра

(назив
пРоизвоFјача,
тачна ознака

модела,
каталошки број и

опи с)
-- (9) - --- - --(~1- (2)- _ ---￼-— --- - - - 

Лед сијалица, Е40, температурна боја светла је
од 4000 k до 4500 К, минималног осветљаја
3400 іm или веhег, угао осветљаја 180' не дужа
од 195 тт, радни век минимум 25.000 сати
(може бити и за грло Е27 али уз сијалицу мора
бити испоручен и адаптер Е27 на Е40)

- (з) --,----=

ком. ;

I

(4)- - -

10

- - --- _-~-

:i
1

ј

- -

1

8. Бродска лампа 100 W куhиште ком. 10

9, PVC канална кутија 12х12х2000 или
одговарајуТiа приближних димензија ком. ; 50;

~

10.
PVC канална кутија 15х10х2000
или одговарајуnа приближних димензија ком. 100 ;

'

11. PVC канална кутија 16х16х2000 или одговарајуТiа
приближних димензија

ком. 100

1г'
PVC канална кутија 1бх16х2000 или одговарајуЋа
приближних димензија, самолепљива

ком.

;

30
i

.
јј 

-

13.
PVC канална кутија 25х16х2000 или одговарајуFiа
приближних димензија

ком. 100
;

14.
PVC канална кутија 25х16х2000 или одговарајуhа
приближних димензија, самолепљива

ком. 30
-

~ ј

15.
PVC канална кутија 25х25х2000 или одговарајуЋа

•
приближних димензија

ком. ; 100
3

~

16.
PVC канална кутија 25х25х2000 или одговарајуhа
приближних димензија,

• 
самолепљива

ком. 30
ј i

 ` ;
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Р.Б.

--- --..._...____...—_--..._.
(1)

навив добра

--.._.....____.......—_..__.....

Ј.М.

_.._...:....---.--...__..._...___~._____...._.
(3)

!

~

Копичина

i (4)

Јединична
цена без П Д В-а(Р~)

~

` 
Јединична

; цена са ПДВ-ом; (Р~
)

;
; (6)

Вредност
без ПДВ-а(Р~)

— -._.-...(7)._._......-----i

!

i Вредност
са П,qВ-ом(

РСД)

~
--..._....._..(8) _..._._............--:-----......._.—_

(9)
_._........_._...—......_....

назив и опис
понуђеног добра

(назив
произвоfјача ,
тачна ознака

модела,
каталошки број и

опис)---..__....__..._.__.__ 
(2)

_..~_..__...._..._.__..._..--..----- 
(5)

17'
PVC канална кутија 40х16х2000 или одговарајуЋа
приближних димензија ком. 50

18'
PVC канална кутија 4ох25х2000 или одговарајуhа
приближних димензија ком. ~ 50 i

19'
PVC канална кутија 60х25х2000 или одговарајуfiа
приближних димензија ком. 10 !

i !

20.
PVC канална кутија 60х40х2000 или одговарајуFiа
приближних димензија ком. i 10

i

21•
PVC канална кутија 60х60х2000 или одговарајуfiа
приближних димензија ком. 10

!

1 i
( i
ј 1

22•
LED надградни панел 230 V, 24 W, 4000 К,
четвртаст, бели ком. 50 ~

1 1

23.
Лубрикантза провлачење каблова, као Greenlee
Cable Cream или Greenlee Саbіе Ge1, паковање од
прибпижно 3,8 L, или одговарајуflи

ком. ; 1

24. _

Изолир трака 19тт 10т ЦРНА (као Tesa, Berner
или одговарајућа). Трака мора бити еластична са
добрим наносом лепљиве масе тако да се
приликом изоловања сједињује, не сме се сама
одлепљивати.

ком.

i

200

i

; 1
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Р.Б.

_.......___--

назив добра

------___...._ .............._..__...._.................__.._._.......____._...._._..........__._.........._......._..................._._..._.._...............__._...._а._..-._.__._.:...._................._._.
(2)

~

Ј.м.

(3) _

i Количина

~

. .............._... .._..__............_........_._.__._...........__
—(4) -

Јединична ;
цена без ПДВ-а

(РСД)

;
~

Јединична
цена са ПДВ-ом

(РОД)

I

; Вредност
без ПДВ-а

(РСД)

ј
з.

(7) -- -- -

Вредност
са ПДВ-ом

(РСД)

_...._............__............_..—.._..........._................._._._...._................_........................_..............
------ _ (8) —'-- --

назив и опис
понуFјеног добра

(назив
произвођача,
тачна ознака

модела,
катапошки број и

опис)
-- - -- - (9)-- - - —--- (5)

_........_.._........__-----..........__.......;..__.._....----....... .........._
(6)—(1)- -

25.

— - - - — - - - - - -- — -
Изолир трака 19тт 10т ПЛАВА (као Tesa, Berner
или одговарајуhа). Трака мора бити еластична са 1
добрим наносом лепљиве масе тако да се ~ ком. ? 30
приликом изоловања сједињује, не сме се сама
одлепљивати.

'

~

26.

Изолир трака 19тт 10т ЖУТО-3ЕЛЕНА (као Tesa,
Вегпег или одговарајуRа). Трака мора бити
еластична са добрим наносом лепљиве масе тако
да се приликом изоловања сједињује, не сме се
сама одлепљивати.

ком. 30

;

27,

Изолир трака 19тт 10т ЦРВЕНА (као Tesa, Berner
или одговарајуhа). Трака мора бити еластична са
добрим наносом лепљиве масе тако да се i ком. ; 30
приликом изоловања сједињује, не сме се сама
одлепљивати. 1 !

i

28.

Изолир трака 19тт 10т БЕЛА (као Tesa, Berner
или одговарајуhа). Трака мора бити еластична са ~:
добрим наносом лепљиве масе тако да се ком.
приликом изоловања сједињује, не сме се сама ~
одлепљивати. '

, 30
(

!

i ,

29'
Силика гел за енергетске трансформаторе ПЛАВИ
који апсорпцијом влаге мења бој 

20
у у црвено/розе 1 kg I

`
 ј

30. Редне клеме 12x2,5mmZ бА или одговарајуhе ( ком. i 100 ; ~
31. Редне кпеме 12x4mmz 10А или одговарајуfiе ком. 50 ;
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Р.Б.

.._.._._.._.._ ..... ............._..._...-..-.....--------- (1)

Назив добра

_..._._......__..._..._...------.._...----..__.._..__.........._.... .............
(z) 1

ј~
; Ј.М.

.._(3) ._ . ..._.._..~.

Количина

- -~ --------._._._ .. (4)

;

Јединична ; Јединична t вредностi
цена без ПДВ-а ; цена са ПДв-ом ' без ПДв-а

(
РСД) (РСД) (РСД)

;
I ;

.........._. _ _ ------- ___ _. -_ _ _ __ _____ _.___._..._..._.__..._._..;....._...__--_._..._....__._....._._....._.._......._,..-........__...----__-_...-----(5) 
 

 .... . ... _ (6) ; (7)

Вредност
са ПДВ-ом(РСД)

_.___....,_._....._._.............-
(8)

Назив и опис
понуРјеног добра

(назив
произвођача,
тачна ознака

модела,
каталошки број и

----....._......_......................._.
(9)

32, Редне клеме 12x2,5mmZ 10А или одговарајуhе ; ком. ; 50 ; ј
33. Клеме керамичке 2х2,5тт2 10А или одговарајуЋе i ком. ; 30

34. Клеме керамичке 2х4тт2 15А или одговарајуЋе ком 301 !1
35. Клеме керамичке 3х2,5тт2 10А или одговарајуЋе ј ком. ј 30i ј

36. Клеме керамичке Зх4тт2 15А или одговарајуhе ~ ком. ~ 30

37.
Инсталациони проводник са силиконском
изолацијом Si/F 1,5 тт2 ЦРНИ т ; 100

38
Инсталациони проводник са силиконском
изолацијом 5i/F 2,5 тт2 ЦРНИ

~ т 100 ~ !

39
Инсталациони проводник са силиконском
изопацијом Si/F 4 тт2 ЦРНИ т i 100

ј
I

40.
Инсталациони проводник са силиконском
изолацијом Si/F 1,5 тт2 ПЛАВИ ј т ј 100

41.
Инсталациони проводник са силиконском
изолацијом Si/F 2,5 тт2 ПЛАВИ т i 100 ; ј

42'
Инсталациони проводник са силиконском
изолацијом Si/F 4 тт2 ПЛАВИ i т ; 100

43. Неизолована кабловска стопица Cu, 6 тт2, Мб ком. i 100
44. Неизолована кабловска стопица Cu, 10 тт2, Мб ком. 100 ј ~

45. Неизолована кабловска стопица Cu, 16 тт2, Мб ; ком. 200 ~ ј

46. Неизолована кабловска стопица Cu, 10 тт2, М8 i ком. : 200

47, Неизолована кабловска стопица Cu, 16 тт2, М8 ком. t 200 i
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Р.Б.

_...._ __ _ _ __

Назив добра •

.
....._...._.._.._....._......_..__ ..................._.__...._........------....................................._......._.._._._........._......_...._..._......_........_........_1_...----..._..._~._..._..-----

~

Ј.М. `

;;

Количина

.-.__.......

Јединична ! Јединична
цена без ПДВ-а ; цена са ПДВ-ом

(РСД) (РСД)

. ..._.._..._ ..................._..................__._.................. .._.._.......__...__._......................._............................_._.._...................._._.._............._......_._.._..

; Вредност
; без ПДВ-а
i (РСД)

ј

 '-----

Вредноп
са ПДВ-ом

(РСД)

..............._............ ..................._..... __,.....

назив и опис
понуђеногдобра

(назив

~ произвођача,
тачна ознака

каталошки број и
о (9'с.~ .........._............_... ....... ......_. ............_.

-- -- -- _ (2) _ _ _ _--- -- _ - - - --(з)--;  -(4)-- — -- - --- - — -- - - _- -- ---- - =(5) - __ :--- ----(е) ---- --=; -- 
— (7) (8'...

- -- - 
—. 

; -- - -

48. Неизолована кабловска стопица Cu, 25 тт2, М8 ком. 100

49. Неизолована кабловска стопица Cu, 16 тт2, М10 ком. ; 100 ; ј

50. Неизолована кабловска стопица Cu, 25 тт2, М10 ком. f 100 ј ;

51. Неизолована кабловска стопица Cu, 35 тт2, М10 ком. ~ 100 ' ј
52. Контакт спреј стандардно паковање ком. 10 . ј ~

53.

Заштитне рукавице за обављање прецизних
радова, ултра-лаке, израђене од материјала који
омоryЋава добро проветравање и спречава
знојење, обложене нитрилном микропеном, без
силикона.
Заштита од механичких ризика по 388: 4131. Као
ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Ра1т Coated (34-844)
или одговарајуhе идентичних карактеристика.
Величина 9

ком. 10

i ;

'1
i

~

ј

,~

~

54.

Заштитне рукавице за обављање прецизних
радова, ултра-лаке, израђене од материјала који
омоryЋава добро проветравање и спречава
знојење, обложене нитрилном микропеном, без
силикона. .
Заштита од механичких ризика по 388: 4131.
Kao ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Ра1т Coated

(34-844) или одговарајуЋе идентичних
карактеристика. Величина 10

ком.

!
;

30

ј.

-

;
ј

ј

~

~
~

- { -
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Р.Б.

------
(1)

назив добра

------.._... ......_ ................._...._.....__......------._

Ј.М.

....(3)  

Количина
~
1Э

, 4(
)

 ._...._..  

i
!1 +

Јединична Јединична Вредност
цена без ПДВ-а : цена са ПДВ-ом ; бев ПДВ-а

(РСД) (PG4) ; (РСД)
;;

__.._ 
(5)

_._.._._....__._i_._. _ _._..._..__.._.......__..._...._...;._._....----- _.._.._._.__.._,. ..
(6) i (7)

! і

Вредност
са ПДВ-ом

(PG4)

_. __.._ ........----- — ....----~; (8) i

Назив и опис
понуfјеног добра

(нд3Ив
произвођачд,
тачна ознака

модела,
каталошки број и

опис)- -------...-------.._.........._._
(9)(Z)

55.

Заштитне рукавице за обављање прецизних
радовд, ултра-лаке, израђене од материјала који
омогуhава добро проветравање и спречава
знојење, обложене нитрилном микропеном, бes
силикона.

Заштита од механичких ризика по 388: 4131.
Као ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Ра1т Coated
(34-844) или одговарајуЋе идентичних
карактеристика. Величина 11

ком. 20

i

i

I

I

56. Гребенасти прекидач, 12А, једнополни, 0-1 ком. 5
57, Гребенасти прекидач, 20А, трополни, 2-0-1 ком. ( 5
58, Гребенасти прекидач, 63А, трополни, 0-1 ком. i 2

59'
Вододихтујуfiи PA-PVC уводник, компл. са гуменом
заптивком, бели, PG-13,5 или одговарајуfiи ком. 50

~

60. ВододихтујуЋи PA-PVC уводник, компл. са ryменом
заптивком, бели, PG-16 или одговарајуfiи ком. ~ 50

61.
Вододихтујуhи PA-PVC уводник, компл. са ryменом
заптивком, бели, PG-21 или одговдрајуhи

!ком. ј 50
;

 

62
Обујмице 6-17, kao Betterman OBO 3080 LGR, или
одговарајуЋе ком. 200 ' ј

63.
Обујмице 15-25, kao Betterman OBO 3081 LGR, или
одговарајуhе ком. i 100 i

64. Обујмице 22-34, kao Betterman OBO 3082 LGR, или
одговарајуЋе ком. 50 г

?
~

~
65. PVC везице приближно 160х2.5тт ком. 1000 ~ ј
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Р.Б.

........_..._...-._.

;
нааив добра ; Ј.м. ! Количина

~ ~ ј

'

,.._._ .................---.._------..____........._._...--'--.._._...._--._._.._--__....................._...--_-...__.._....__._.. -.1,__ . .~----.`...._...__......_......_..._ ................ .....-----..............._._._._._...-....................:..._.....:...........---.._...._
-- --- - --- -- - - (З)-г - - (4)

'
i

Јединична Јединична
цена без ПДВ-а I цена са ПДВ-ом

(PG4) i (РСА)

в ._.. ...._...------........ .__........_...._
- - - (5) -- ; _ - - - (6)- -- .

-

вредност
без ПДВ-а

(PСA)

__...... .. . ..~...... _. .. ..

--- - -(7). -

; вредност
са ПДв-ом

ј (РСД )
+

;. ...... ... ... .......... .. i...-- -.................
'-   - (8) - —~

назив и опис
понуFјеног добра

1 (назив
произвођача,
тачна ознака

модела,
каталошки број и

_.__........ опис)
. _ . . . ....... . .- -......_.................... . .......- - (9)--- -

-11) - 
66.

---- _ - - - _ _(2) -- _
PVC везице приближно 200х4.8тт i ком. 1000 ~ i

67, PVC везице приближно 290х4.8тт ком. 1000 1 ;
68, PVC везице приближно 430х4.8тт ; ком. ; 1000
69, PVC гибљиво црево Ф-14 тт ; т 100 i
70, 1PVC гибљиво црево Ф-16 тт т 100
71, PVC гибљиво црево Ф-18 тт т 100
72, PVC гибљиво црево Ф-24 тт т 100
73, PVC гибљиво црево Ф-29 тт ; т I 100 ј! ; i
74, PVC гибљиво црево Ф-32 тт т I 100 (
75, PVC гибљиво црево Ф-40 тт ; т 100 ;

76.
Монтажни носач (дин шина) са отворима,

: ком. 10
перфориран, 2000 тт I

i
i

77. Силиконски спреј, као С-70 или одговарајуfiи ком. 10

78.
ФотоЋелија (сензор) 220-240V, амбијентално
светло 5-50 LUX, подесиво, 1Р заштита 1Р 66 или
виша, као тип ST309C или одговарајуhи

ком. ; 10 ;
~

79'
Временски релеј, kao 5chneider Acti 9 1Н, или ;
одговарајуhи 

I ком. 5 . ~ гI

80, Временски релеј, kao ETI SHT-1, или одговарајуЋи ком., 5 '

81. Светиљка за двострано напајане LED цеви,
' 25 ком. ј

2х600тт, 1Р65, 230V, G13
~i 

82.

Светиљка за двострано напајане LED цеви,

2х1200тт, 1Р65, 230V, G13

; $
~

ком. 25~
~ ,

;

?
1
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Р.Б.

......~._.._._... ._......______.____.__........~......._

ј

навив об а ; Ј.м.д р

ј
1

..............._._............_..._..__.._........_.............................._. _ _"___................_....._.._____......._._._У__.................. 

количина

' ._.... .........._._..._._..__..._....._._.............._.__.__'..............................._.__.-___..____._.._..___.____..__'.______.............._.._..._.~,`_____._.__._.__._ 

;

Јединична Јединична Вредност
~цена без ПДВ-а ~ цена са ПДВ-ом ; без ПДВ-а(РСД) (рСД) (рСД)

;
;

i

Вредност
са ПДВ-ом

(
РСД)

........_........._..........__._._.

(8)

назив и опис
понуhеногдобра

(НдЗИв

произвоFјача,
тачна ознака

модела,
каталошки број и

опис)
_._._.._._...........................

(9)

83.
Радионичка лампа, Е27, 220-240V, са стаклом
и пластичном заштитом, 1Р заштита: 1Р 20, кабл
2х0,75тт, 5т, или одговарајуFiа

~ ком. ; 5
ј

;

84.
Радионичка лампа, Е27, 220-240V, са стаклом и
пластичном заштитом, 1Р заштита: 1Р 20, кабл
2х0,75тт, 5т, или одговарајуhа

~
i ком. 5

I
+

~

табела 1.4 Рекапитулација за хЕ Електроморава
~ vкvпнА вРЕдноСТ зд хЕ ЕлЕктРомоРдвА без пдв-а (Рсд)

(збир колоне бр. 7)

11 vкvпдн износ пдв-а зд хЕ ЕлЕктРомоРдвА (Рсд)

111 vкvпнА ВРЕдност зд хЕ ЕлЕктРомоРдвд са пдв-ом (Рсд)
(редни број 1+редни број 11)
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PEKAI1l1TY11ALAHJA

1. YKYI1HA BPEAHOCT 3A XE "SABINA 6AWTA" 6E3 11/413-a (PCM:

2. YKYr1HA BPE/AHOCT 3A "AHMCKE XE" 6E311/49-a (PC):

3. YKY1IHA BPEAHOCT 3A XE "390PHHK" 6E311,4B-a (PC/):

4. YKY11HA BPEAHOCT 3A XE "EAEKTPOMOPABA" 5E3 11,1113-a (PC11):

5.
YKYr1HA BPEAHOCTI1OHYLI,E 6E3 11,413-a (PC/):

(36wp peA.6p.1, 2, 3 II 4)

6. YKYrIAH H3H0C11/19-a (PC/)

7.
YKYr1HA BPEAHOCTI1OHYAE CA nip (Pcil)

(PeA.6p.5 + PeA.6p.6)

Macro II Aa-rym noHybaH

HanomeHa: 

Yuonumo epyna noHybatia noaHocu 3ajeaHu4Ky noway oeaj 06p03a1.4 nomnucyje u oeepaea Hocunag nocna.

Ymonumo noHybaq nodHocu noway ca n0du3e00qem oeaj o6pa3aL4 nomnucyje u oeepaea negamom noHybaq.
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Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни Табеле 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, из Обрасца структуре цене на следеЋи начин:
1. у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за понуFјено добро;
2. у колону (б) уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за понуFјено добро;
З. у колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ-а и то тако што fie помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са

траженом количином (која је наведена у колони 4);
4. у колону (8) уписати колико износи вредност са ПДВ-ом и то тако што fie помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони б) са

траженом количином (која је наведена у колони 4);
Уколико је понуfјено референтно добро наведено у колони (2) Обрасца бр. 2, довољно је у колони (9) Обрасца бр. 2, ,,Назив и опис понуђеног
добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)' навести назив произвођача, његове тражене техничке
карактеристике, тачну ознака модела и/или каталошки број произвођача.
Уколико се понуТјено добро разликује од референтног, наведеног у колони (2) Обрасца бр. 2, мора се у колони (9) Обрасца бр. 2, ,,Назив и опис
понуђеног добра (назив произвођаиа, тачна ознака модела, каталошки број и опис)' поред назива произвођача, тачне ознаке модела и/или
каталошког броја произвођача, навести и детаљан опис понуТјеног добра, са тачним вредностима за све захтеване техничке карактеристике
и степене квалитета. У овом случају, мора се доставити и оригинална техничка документација произвођача са јасно обележеним 
вредностима за све техничке карактеристике и степене квалитета 
Уколико у наведену колону 9 није мoryhe физички уписати захтеван текст може се доставити на посебном документу, посебна табела или
слично, из кога се јасно може видети на коју се позицију односи тај опис

5. за појединачне рекапитулације, у ред број 1 уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ-а (збир колоне бр. 7);
б. у ред број 11 уписује се укупан износ ПДВ-а;
7. у ред број 111 уписује се укупна вредност са ПДВ-ом (ред број 1+ ред број 11);

Рекапитулација се попуњава на следеhи начин:
1. У ред 1 се уписује Укупна вредност за ХЕ БАIИНА БАШТА без ПДВ-а
2. У ред 2 се уписује Укупна вредност за ЛИМСКЕ ХЕ без ПДВ-а
3. У ред 3 се уписује Укупна вредност за ХЕ 3ВОРНИК без ПДВ-а
4. У ред 4 се уписује Укупна вредност за ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА без ПДВ-а
5. У ред 5 се уписује Укупна вредност понуде без ПДВ-а (збир редова 1, 2, 3 и 4 из Табеле Рекапиryлације)
б. У ред б се уписује Укупан износ ПДВ-а
7. У ред 7 се уписује Укупна вредност понуде са ПДВ-ом (збир редова 5 и б из Табеле Рекапиryлације)

• на место предвиfјено за место и датум уписује се место и датум попуњавања Обрасца структуре цене;
• на место предвиFјено за печат и потпис, понуђач печатом оверава и потписује Образац структуре цене.
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напомена:
У Обрасцу структуре цене су наведени минимуми које понуђена добра морају да испуне у погледу техничких карактеристика и степена квалитета,
функционалних захтева. Уколико понуfјач понуди добра са бољим техничким карактеристикама, његова понуда због тога неЋе бити одбијена као
неодговарајуЋа.

Понуда која садржи добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике или степене квалитета, добра за које је дат непотпун или нејасан
опис, као и добра за које техничке карактеристике или степен квалитета нису доказани. на захтевани начин, биЋе одбијена као
неодговарајуАа/неприхватљива.
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Образац број 3

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

ИЗЈАВУ ® НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број
 за јавну набавку добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

Наручиоца Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд — Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"
Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана  . године, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ћe сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС', бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум

М.П.

Напомена:

ПонуТјач

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача.
Изјава. мора бими попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за засмупање понуђача из групе
понуђача и оверена печамом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођаием, Изјаеа се доставља за понуђача и сваког
подизвођача. Изјава мора бими попуњена, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у помребном броју примерака.
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Образац број 4

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

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број
 за јавну набавку добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

поштовали обавезе које произилазе из важеhих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења Понуде.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: 

Уколико заједниику понуду подноси група понуђача Изјава се досмавља за сваког илана групе понуђача.
Изјава мора бими попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за засмупање понуђача из групе
понуђача и оверена печамом.

У слуиају да понуђаи подноси понуду са подизвођачем, Изјава се досмавља за понуђача и сваког
подиввођача. Изјава морд бити попуњена, потписана и оверена од смране овлашfiеног лица за
засмупање понуђача/подиз~вођача и оверена печамом.

Приликом подношења понуде овај образац копирами у потребном броју примерака.
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Образац број 5

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАFbА ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и
68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Службени гласник РС' бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

динара

динара

Укупни трошкови без ПДВ-а динара

ПДВ динара

Укупни трошкови са ПДВ-ом динара

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

Датум Понуfјач

Напомена: 

Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и
који мраже да им их наручилац надокнади у Законом прописаном случају
Остале трошиове припреме и подношења понуде сноси искл~уииво понуђач и не може мражити од
наруииоца накнаду мрошкова (илан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС';
бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади
мрошкове и у 3аконом прописаном случају
Уколико група понуђаиа подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац
посла.Унолико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац помписује и оверава пеиатом
понуђач.
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Прилог број 1

СП QPA3YM УЧЕСНИКА 3АЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕI
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020

„Електро опрема и потрошни електро материјал"

На основу члана 81. 3акона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуFјачи из групе понуђача међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

ПОДА7АК О НА3ИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЋАЧА

1' Члану групе који ће„бити носилац посла,
односно који Fie поднети понуду и који ћe
заступати групу понуђача пред наручиоцем:

2. Опис послова свако~г од понуђача из групе
понуђача у извршењу уговора:

~

3. ДРУго: ~

ii

Потпис одговорноглица члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

Даryм:

Напомена: 
У случају подноwења Зоједничке понуде попуними, помписами, оверими и досмавими овај Оброзац, а ако
не могу сви подаци да стану у овај Образац досмавими потписан и оверен Споразум у складу са Законом о
јавним набавкама и овом Конкурсном докуменмацијом, а који
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Прилог број 2

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65,
54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и
Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др.
закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику садржини и начину коришnења јединствених
инструмената платног промета

ДУЖНИК:  
(назив и седиште понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):  
Текући рачун дужника (Понуђача):  
ПИБ дужника (Понуђача):  
издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
3А КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

кОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеnе "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
ТргДушана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број:  20053658,
ПИБ:  103920327,
Број текућег рачуна:  160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број  као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у
поступкујавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предаry меницу можете попунити на износ од 
динара, и словима   динара
(минимално 10% од вредности наше понуде број  од   године, без
урачунатог ПДВ-а).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплаry најкасније до истека рока од
  дана (минимално 30 (тридесет) дана након истека рока важења наше понуде број
 од године уколико ми, као Дужник:

1. након истека рока за подношење понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде
у оквиру рока важења понуде (опције понуде), или

2. не потпишемо уговор са Наручиоцем у року дефинисаном позивом за потписивање уговора у
случају да је наша понуда изабрана као најповиљнија, или

3. у дефинисаном року, не доставимо или одбијемо да доставимо средство финансијског
обезбеfјења које је захтевано Уговором.
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Евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлi;wfieњa, за исти број дана за оји ће бити продужен рок важења понуде.
Овлашnујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, са роком дocnefia по виђењу,
иницирате наплату изда.вањем налога за наплату на терет,свих рачуна код банака Дужника
 (унети назив и седиште Дужника), из новчаних
средстава, односно друi е имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13. Банка
Интеса.
Овлашћујемо банке, код којих имамо рачуне, да наплату—плаТiање изврше на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница је важеhа и у случају да дође до промене лица овлашhених за заступање Дужника,
промена лица овлашnених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата,
стаryсних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других
промена од значаја за правни промет.

1,
Дужник се одриче праваiна повлачење овог овлашFiења, на састављање приговора на задужење и
на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашhеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашfiеноглица).
Ово менично писмо — овлашfiење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

~

Датум:
М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилог:
• 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
• овлашћење којим законски заступник oвnawfiyje лица за потписивање менице и меничног

овлашnења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује
законски заступник понуFјача

• Фотокопија важеhег Картона депонованих потписа овлашFiених лица за располагање
новчаним средстви~ма понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке

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

за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или
извод са интернет етранице Регистра меница и овлашћења НБС).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.
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Прилог број 3

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65,
54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и
Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др.
закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИк:  
(назив и седиште ПонуFјача)

Матични број дужника (Понуђача):  
ТекуFiи рачун дужника (Понуђача):  
ПИБ дужника (Понуђача):  
издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
3А кОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ЈАВНА нАБАВКА БРОЈ Јн/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

кОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеТiе "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиhа 1
31250 Бајина Башта

Матични број:  20053658,
ПИБ:  103920327,
Број текуhег рачуна:  160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број   као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла у поступкујавне набавке.

ЈАвнА нАБАвкА sPQ1 Јн/2100/00г9/г0г0
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

Oenawfiyjeмo Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од 
динара, (и словима   динара),
(минимално 10% од уговорене вредности без ПДВ-а), по Уговору, за јавну набавку број
Јн/2100/0029/2020 „Електро опрема и потрошни електро материјал",
број од године (заведен код Корисника —
Повериоца) и бр.   од   године (заведен код
дужника).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплаry у року доспећа утврFјеном
Уговором бр.   од   године (заведен код Корисника —
Повериоца) и бр.   од  године (заведен код дужника), т.ј.
најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења уговора, уколико ми, као Дужник
не извршимо уговорене обавезе у уговореном року или их извршимо делимично или
неквалитетно.
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1
Евентуални продужетак; рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овла1шћења, за исти број дана за који he бити продужен рок важења уговора.
ОвлашЋујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виFјењу,
иницирате наплаry издавањем налога за наплаry на терет свих рачуна код банака Дужника
  (унети назив и седиште Дужника),• из
новчаних средстава, одн~осно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13~
Банка Интеса. I

Меница је важеhа и у ~случају да доfје до промене лица овлашFiених за заступање Дужника,
промена лица овлашТiеiних 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.

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

Меница је потписана 
' 

од стране овлашhеног лица за заступање Дужника
1~ 

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

Датум:

Прилог:

(унети име и презиме овлашfiеног лица).

М.П.
ПонуFјач:

Потпис овлашћеног лица

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

• овлашhење којим законски заступник овлашhује лица за потписивање менице и меничног
овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашТiење не потписује
законски заступник Продавца

• Фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашhених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке

• Фотокопију ОП обрасца

• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева
за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или
извод са интернет странице Регистра меница и овлашnења Н6С).
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Прилог број 4

на основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФР1 бр. 16/65,
54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и
Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др.
закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖН И к:  
(назив и седиште Понуђача)
мАтични БРОЈ дvжникА (понуђача):  
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуђача):  
пиБ дvжникА (понуFјача):  

и здаје дана године

МЕНИЧУiО ПИСМО — ОВЛАШЋЕFbЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за Ј Н/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће ,, Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, трг Душана Јерковиfiа
број 1, 31250 Бајина Башта, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, број текућег
рачуна: 160-797-13 Банка Интеса.

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.   (уписати серијски
број) као средство финансијског обезбеfјења и овлашћујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа
Србије" Београд, Балканска 13, Београд, Огранак „Дринско-Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца, да предаry меницу може
попунити до максималног износа од   динара, и словима

динара
(минимално 5% вредности уговора без ПДВ) по Уговору, за јавну набавку број Јн/2100/0029/2020

„Електро опрема и потрошни електро материјал", број
 од (заведен код Корисника - Повериоца) и
бр.  од  (заведен код дужника) као средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року уколико
 (назив дужника), као дужник не
отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број  (уписати серијски број)
може се поднети на наплаry у року доспећа утврђеном Уговором бр.
 од године (заведен код Корисника-Повериоца)
и бр. од године (заведен код дужника) т.ј. најкасније
до истека рока од 30 (тридесет) календарских дана од истека гарантног рока с тим да евенryални
продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашnења, за исти број дана за који ћe бити продужен и гарантни рок.
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Овлашћујемо Јавно предузеЋе ,, Електроп ривреда Србије" Београд, Балканска 13, Београд, Огранак
„Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина
Башта, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија
од вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова вансудски
ИНИЦИРА наплату - ивдавањем налога за наплату на терет текуhег рачуна Дужника број
 код Банке, а у корист текуТiег рачуна
Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашnених за заступање правног лица, промена лица овлашnених 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 овлашhења, 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 овлашЋеног лица).

~
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца,'Ia 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања;Овлашћења
1

I

1
~

Датум: Понуђач:
М.П.

Потпис овлашfiеног лица

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

недостатака у гарантном року
• овлашliење којим законски заступник oвnawfiyje лица за потписивање менице и

меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не
потписује законски заступник Продавца

• фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке

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

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашТiења НБС).
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3АПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал"

Датум:

Прилог број 5

ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:

ЈП"Електропривреда Србије"Београд
Балканска 13

•11000 Београд
• Огранак

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

31250 Бајина Башта
(Назив и адреса Продавца)

Број Уговора/Даryм: 

Број налога за набавку/наруџбенице (НЗН):  

Место извршене испоруке добара/ Меспо трошка1:  

Објекат:  

А) ДЕтАљнд спЕЦиФикдциЈА До6АРА:

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

ПРИЛОГ:
НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јединицу мере, јединичну цену без ПДВ-а,
укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а)

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама:

❑ ДА ❑ Н Е

Предмет уговора нема видљивих оштеFiења:

❑ ДА ❑ Н Е
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1~
Укупан број позиција из ~спецификације:  

Број улаза:  ~ 

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):

Друге напомене (достављени докази о квалитету — безбедносни лист на српском језику у складу са
Правилником о садржај ј безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011):

В) да су добра испоруч,ена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:
~
1

ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:

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

(Потпис (Потпис)

Напомена: 1

Овај Записник се доставља само информативно, што вначи да Понуfјачи ucmu не достављају
уз понуду.

Појашњења:

1. Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на основу Уговора)
ОБАВЕ3АН ПРИЛОГ 3АПИСНИКА.

2. Потпис од стране Наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за
праfiење извршења уг~овора именованог Решењем.

З. Продавацје дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.

4. Обавеза Наручиоцаје издавање писменог Налога за набавку.
i
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Jfl "Enerrponpvapega Cp6i4je" BeorpaA
OrpaHaK "PpmcKo — flioncKe XE" BajvHa BawTa
KomrypcHa goKymmiTautaja JH/2100/0029/2020

MOgEfl ITOBOPA 0 KITIMPOgAJI1 gO6APA

JABHA HABABKA 6130J JH/2100/0029/2020

„EneKTpo onpema ii norpowHm eneicrpo maTepmjan"

Y ciumay co aamum Modenom yweopa u enemeHmuma Hajnoeormuje noHyae 6uhe 3amfbygeli Y2o6op o

jaeHoj Ha6oegu. 17oHybaH dam Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u aocmaarba y noHyau.

OBaj yroBop 3aKiby411/111 Cy y BajmHoj Bawm, AaHa  roAmHe:

ITOBOPHE CTPAHE:

1. JaaHo npeAyaehe "EneicrponpliapeAa Cp6mjen BeorpaA,
OrpaHaK "APHHCKO-AHMCKE XHAPOEBEKTPAHE" Bajmia Baura

Tpr TtywaHa JepKoBaha 6poj 1, 31250 6ajmHa BawTa

Maminim 6poj: 20053658

nI/16: 103920327
TeKytm pay H 6poj: 160-797-13

BaHKa: Banca Intesa aA BeorPaR
Kora 3acryna pyKoBoAtinau, 3a MHBeCTIILI,11je, moAepHti3auI1ja H peBkrralimawija nponBoAHvix

arperaTa y OrpaHKy ApIIHCK0 —Ammcke XE, Bajmia BawTa, Ha ocHoBy nyHomoto Bp, AtipeK-ropa in
Eric 6poj 12.01.178416/1-20 oA 30.03.2020. ropme,
(y Aarbem TeKcry: HapyLimnau, mmi Kynag)

H

2.  113 

YAHL.ka H 6poj  

MaT144H11 6poj:  

11115:  

TeKytm pagyH 6poj:  

BaHKa:  

KOra 3acryna  

(y Aarbenn TeKcry: npoAaBal4)
2a.  113  

YAHLAa 11 6poj  

MaT11111-111 6poj:  

1114B:  

TeKyt-ni pay H 6poj:  

BaHKa:  

Kora 3ac-ryna  

(1411C1H apyne noHybaqa unu no8u3eobaq)

2b.  113  

Yrniu,a H 6poj  

MaT114H14 6poj:  

11145:  

TeKytim pa'-wH 6poj:  

BaHKa:  

Kora 3ac-ryna  

(gnat, apyne noHybaqa u.nu n0du3e0b0q)

(y Aafbem TeKcry 3ajeAHo: YroBopHe crpaHe)
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ЈП "Елекrропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Уговорне стране сагласно констатују:
• да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. 3акона о јавним

набавкама („Сл.гласник РС', бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље 3акон) спровео отворени
поступак јавне набавке добара број ЈН/2100/0029/2020, ЈАНА број   ради набавке
добра и то: "Електрој опрема и потрошни електро материјал".

• да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних
набавки дана , као и на интернет страници Наручиоца;

• да понуда Продавца,Iкоја је заведена код Наручиоца под бројем дана _ 
године (у даљем тексту Понуда), у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за
подношење понуда и Конкурсне документације и да му је Наручилац доделио уговро својом
Одлуком број од године.

ПРЕДМЕт УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора оiпродаји добара (даље: Уговор) су добра: Електро опрема и потрошни
електро материјал.

i
Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана, која
се односе на испоруку електро опреме и потрошоги електро материјала за потребе Огранка
"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, у уговореном року, у свему према Понуди продавца број
 од године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну
јавну набавку, који као прилози чине саставни део овог Уговора

i
Делимиино извршење уговора Продавац ћe у складу са Понудом, уступити подизвођаиу:

1  (назив Подизвођаиа из АПР) и то:
~  (опис добара), са процентом уиешfiа у

понуди од (бројиано исказани процента) (попуњава Понуђач).

Продавац који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођаиу у
потпуностије одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора. .

Група понуђача у зајед'ничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извршење
обавеза по основу овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОП
Члан 2.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи  
(словима: ) динара, без обрачунатог
ПДв.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увеhава се за порез на додату вредност, у складу са
прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одреFјени
Конкурсном документацијом.

i
Цена добара из става 1J овог члана утврFјена је на паритеry испоручено у ЈП ЕПС — Огранак
"Дринко - Лимске ХЕ" Бајина Башта и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на
начин како је реryлисано овим Уговором.

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.
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Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН12100/0029/2020

нАЧИН ФАКТУРИСАF6А
Члан 3.

Продавац, за добра која испоручује, обавезује се да, по извршеној испоруци добара из члана 1.
овог Уговора, испостави исправан рачун директно Купцу, односно Огранку "Дринко — Лимске ХЕ"
Бајина Башта, коме је испорука уговорених добара извршена, у року од 3 (три) дана од дана
потписивања 3аписника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Ако је страно лице регистровано као ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ пуномоћника,
рачуне за испоруку добара, из става 1. овог члана испоставља искључиво ПДВ пуномоћник.

Рачун мора бити издат у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису
испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неnе бити оверени од стране
Купца и 6иFie враћени Продавцу на исправку.

Рачун мора бити достављен на следеће адресе:

за табелУ 1 (Спецификација за ХЕ "Бајина Башта" Бајина Башта):

Јавно предузеhе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта,

за табелу 2. (Спецификација за „Лимске ХЕ" Нова Варош):
Јавно предузеhе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта - Организациона целина „Лимске-Хидроелектране" Нова Варош, Трг Војводе
Бојовића 4, 31320 Нова Варош,

за табелv 3. (Спецификација за ХЕ "3ворник" Мали Зворник):
Јавно предузеhе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта - Организациона целина ХЕ „Зворник" Мали Зворник, Краља Петра 1 бр. 40, 15318
Мали Зворник,

за табелу 4. (Спецификација за ХЕ "Електроморава" Чачак):
Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта - Организациона целина ХЕ „Електроморава" Чачак, Господар Јованова 24, 32000
Чачак,
са обавезним прилозима и то: 3аписник о извршеној испоруци добара и отпремница на којој је
наведен даryм испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом
и презименом и потписом овлашfiеног лица Купца, које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних
назива робе из конкурсне документације и прихваFiене понуде (из Обрасца структуре цене).
Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико,
због коришhења различитих шифарника и софтверских решења није могуЋе у самом рачуну
навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са
упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и
прихваfiене понуде.

нАЧИн ПЛАЋАЊА
Члан 4.

ПлаЋање укупно уговорене цене из члана 2. овог Уговора, извршиhе се у динарима, на рачун
Продавца за добра које је он испоручио, број рачуна;   који се води код
  , у целости, након закључења Уговора, испуњења одложног услова и
након испоруке предмета Уговора, у року до 45 дана од пријема исправног рачуна.
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; ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

! Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Рок плаhања почиње 'да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеFiом
документацијом, !

РОк ИСПОРУКЕ
; Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од календарских
дана од дана пријема 3ахтева за испоруку од стране Наручиоца.
Наручилац Tie Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20 календарских дана
од дана ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем е-маила, на адресу:
 (Попуњава Понуђаи).
Испорука се може вршити у периоду понедељак — петак од 07-13 часова.
Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, тј. није дозвољена
сукцесивна испорука.

i
Ако Продавац не испуни обавезу о року,. Купац ћe му оставити примерен накнадни рок за
испуњење, у ком случају ћe Продавац платити уговорну казну у висини одреfјеној овим
Уговором. i

Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Купац ћe
реализовати своја права;из средства финансијског обезбеFјења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан б.

Уговорна казна се обрачунава за сваки дан задоцњења у висини од 0,2% од вредности Уговора, а
највише 10% укупне вредности Уговора, без пореза на додату вредност.

1
Плаfiање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од
дана издавања рачуна од стране Купца.

1

Уколико Купац услед каiшњења из ст.1. овог члана, претрпи штеry која је већа од износа тих
пенала, има право на накнаду разлике измеFју претрпљене штете у целости и исплаТiених пенала.

Продавац се ослобаТја уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због узрока за који он
није одговоран.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

Члан 7.
Меница као СФО за испуњење уговорних обавеза

Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре испоруке, као
одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78,
39/85, 45/89 — одлука YU и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 — Уставна
повеља), као средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посла преда Купцу:

1) Бланко сопствену меницу која је:
• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране законског

заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о
меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист
СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
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• евидентирана у Регистру меница и овлашFiења кога води Народна банка Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашЋења
(„Сл. гласник РС' бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци
да региструје меницу са одреfјеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје
меница и менично овлашhење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо - овлашhење којим продавац овлашhује купца да може наплатити_меницу
на износ од минимум 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално
30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења
уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашЋења, које
мора бити издато на основу Закона о меници;

3) овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и меничног
овлашЋења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
законски заступник понуђача;

4) фотокопију важеЋег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке;

5) фотокопију ОП обрасца;
6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева

за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или
извод са интернет странице Регистра меница и овлашhења НБС).

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право
да наплати средство финанасијског обезбеђења за озбиљност понуде.
Меница може бити наплаЋена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе
у роковима и на начин предвиFјен уговором.

Члан 8.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 7. представља одложни услов, тако да
правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраЋе се да је
Продавац одбио да закључи Уговор.

Члан 9.
Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана
пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

1) Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:

• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране
законског заступника или лица по овлашЋењу законског заступника, на начин
који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр.
16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),

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

2) Менично писмо - овлашFiење којим Продавац овлашЋује Купца да може наплатити меницу на
износ од минимум 5% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важења минимално 30
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календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евенryални ,продужетак гарантног
рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног
овлашhења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашhење не потписује
законски заступник Продавца;

4) Фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке;

5) Фотокопију ОП обрасца;
6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија 3ахтева за

регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или
извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право
да наплати средство финанасијског обезбеFјења за добро извршење посла.
Меница може бити наплаЋена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.

МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 10.

Испорука добара која је предмет овог уговора врши се на паритету испоручено у ЈП ЕПС — Огранак
"Дринко —Лимске ХЕ" Бајина Башта, и то:

- Добеа наведена у Табели број 1.1— Спецификација ХЕ Бајина Башта, на адресу: 
Јавно предузеhе "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ БАЈИНА БАШТА, 31256 ПеруТiац.

- Добра наведена у Табели број 1.2 — Спецификациlа Лимске ХЕ, на адресу: 
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХЕ, ХЕ БИ С~ТРИЦА, 31325 Бистрица.

I'1 ~
- Добра наведена у Табели број 1.3 — Спецификациlа ХЕ Зворник, на адресу: 

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ ЗВОРНИК Мали Зворник, Краља Петра 1 бр.40, 15318 Мали Зворник.

I
- Добра наведена у Тбели број 1.4 — Спецификација ХЕ Електроморава, на адресу:

Јавно предузеFiе "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА, ХЕ ОВЧАР 6AhbA, 32142 Овчар Бања.

Продавац добара је дужан да сва добра транспортује до дефинисаног места испоруке о свом
трошку.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на
терет Продавца. .
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БЕ3БЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ нА РАДУ

Члан 11.

Продавацје дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и
ратификоване меfјународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији.
Продавац је дужан да nowryje и акте које доноси Купац, односно акте које стране из Уговора
закључе из области безбедности и здравља на раду.
Продавац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је
неопходно спровести, полазећи од специфичности предмета Уговора, технологије рада и стеченог
искуства, како би се заштитили запослени код Продавца, треnа лица и имовина.
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Купац може раскинути
Уговор.

Члан 12.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у
Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део Уговора.

Члан 13.

Продавац је дужан да колективно осиryра своје запослене у случају повреде на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 14.

Продавац је дужан да Купцу и/или његовим запосленима накнади штету која је настала због
непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Продавца, односно
његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради испуњења Уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед
смрти или телесне повреде, штета настала на имовини Купца, као и сви други трошкови и накнаде
које је имао Купац ради отклањања последица штетног догађаја.

Члан 15.

Продавацје дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.
101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави испоруку добара уколико је забрану рада или
забрану употребе средстава за рад издало лице одреFјено, у складу са прописима, од стране
Купца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не
отклоне његове примедбе у вези са повредом прописа о безбедности и здрављу на раду.
Продавац нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на
начин утврFјен у ставу 1. овог члана, нити моry продужити рок за извршење Уговора, због тога што
је испорука добара основано обустављена од стране лица одређеног, у складу са прописима, од
стране Купца за спровоFјење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

3АШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАFbЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Члан 16.

Продавац је одговоран да добра која су предмет овог Уговора не загађују, односно минимално
утичу на животну средину, односно да обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије —
енергетску ефикасност.
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КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем
Члан 17.

Продавац се обавезује да да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке, минимум
2 (два) дана пре планираног датума испоруке, писаним путем на следеhе е-маил адресе:

за Табелу 1.1— Спецификација ХЕ Бајина Башта - milan.milutinovic@eps.rs 
за Табелу 1.2 — Спецификација Лимске ХЕ - milojko.batakovic@eps.rs 
за Табела 1.3 — Спецификација ХЕ Зворник - novak.maksimovic@eps.rs и
за Табела 1.4 — Спецификација ХЕ Електроморава - dlordje.paievic@eps.rs 

Обавештење из претход'ног става садржи следеће податке: број јавне набавке, у складу са којом
се врши испорука и очекивани час приспећа испоруке у ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, на напред
наведенеадресе. ;

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање
добара у времену од 07,00 до 13,00 часова.

i
Пријем предмета уговора констатоваhе се потписивањем Записника о квантитативном пријему —
без примедби и/или Отпремнице и провером:
• да ли је испоручена уговорена количина
• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
• да ли су добра без!видљивог оштећења
• да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у

конкурсној документацији.
I

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

Квалитативни пријем

Члан 18.

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет
испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће.

Купац може одложити ‚kврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави
исправе које су за ту сврху неопходне (атесте, сертификате и др.), али је дужно да опомене
Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да
обавести Продавца о видљивим и скривеним недостацима, без одлагања.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о недостацима из
става 3. овог члана, писм~ено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин саопштио своје примедбе због
утврђених недостатака, може:

1
• захтевати од Продавца да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима

отклоњиве, или да му преда нова добра без недостатака о свом трошку а да испоручена
добра са недостацима о свом трошку преузме;i

• захтевати снижен~е цене
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• . изјавити да раскида Уговор.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога,
Продавац одговара купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру,
претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштеhења на добрима, која су настала и после
преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају неслагања Продавца са примедбама Купца контролу извршене испоруке добара
извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне
лабораторије 6иFie коначна и обавезујуfiа за уговараче.

Трошкове контроле сноси Продавац.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

3а ставке под редним бројевима 414., 415., 416., 417., 418. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ
"Бајина Башта" гаранција износи  година од дана испоруке и потписивања Записника о
извршеној испоруци добара, без примедби, издата од овлашhеног дистрибутера и сервисера за
Републику Србију.

Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ћe у писаном облику
доставити Продавцу приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за
недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на
испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским
прописима РС.

У случају потврFјивања чињеница, изложених у рекламационом акry Купца, Продавац ћe
испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана
повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није
коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у
гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи месеци
од даryма замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру
које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 20.
Продавац је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео
Купац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих
овим Уговором.
Купац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, које је Продавац у време
закључења уговора морао предвидети као мoryhe последице повреде уговора, а с обзиром на
чињенице које су му тада биле познате или морале бити познате.
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ВИША СИЛА
Члан 21.

i
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе, у
обавези је да одмах, б'ез одлагања, а најкасније у. року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа
насryпања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више
силе и њеном процењеном или очеiсиваном трајању, уз достављање доказа о наступању више
силе. i
За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или
губитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или у вези дејства више силе,
неhе се сматрати штетом коју је обавезна да накнади друга Уговорна страна, ни за време трајања
више силе, ни по њеномlпрестанку.

Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ne се
договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему fie закључити анекс, или ћe се споразумети о
раскиду Уговора. i

РАСКИД УГОВОРА

~
Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор, у случају да друга Уговорна
страна не испуни своју обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, достављањем
писане изјаве о раскиду Уговора другој Уговорној страни.

Купац може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за
предметом Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора, у ком случају
Продавац нема право на!накнаду штете.

ii
ИЗМЕНЕ тОКОМ rPAJAFbA УГОВОРА

1
i Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној
форми — закључивањем анекса у складу са законом.

Члан 22.

Купац може, након закључења Уговора, повеhати обим предмета Уговора, с тим да се вредност
Уговора може повеhати максимално до 5% од укупно вредности Уговора из члана 3. овог Уговора.

Купац може да дозволи промену поједних елемената Уговора из објективних разлога као што су:
виша сила, измена важећих прописа, мере државних органа, промењене околности у смислу
одговарајућих одредби Закона о облигационим односима.

1

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕFbЕ И3ВРШЕF6А УГОВОРА

Члан 24.

Овлашћени представници за праћење испуњења уговора су:

. за Купца: ;
 за извршење уговора, за Табелу 1.1— Спецификација ХЕ Бајина Башта
 за извршење уговора, за Табелу 1.2 — Спецификација Лимске ХЕ
 за извршење уговора, за Табелу 1.3 — Спецификација ХЕ Зворник
 за извршење уговора, за Табелу 1.4 — Спецификација ХЕ Електроморава и

 за реализацију уговора.
1
1 
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- за Продавца:  

ОвлашFiења и дужности овлашћених представника за праhење испуњења овог Уговора су:

• састављање и потписивање записника о испоруци добара и

• друге активности детаљано наведене у Решењима који су прилог Уговора.

3АВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, извештајима, техничким спецификацијама и другим обавештењима да их користи
искључиво у циљу испуњења Уговора и не може их стављати на располагање треnим лицима, без
претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајуFiим прописима
а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација који је као прилог
саставни део Уговора.

Члан 26.
Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене
у било којем од података у вези са испуњеношfiу услова из поступка јавне набавке, о насталој
промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које моry
утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 27.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право
Републике Србије а поступак се води на српском језику.

Члан 28.

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

Члан 29.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ћe решити
споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог
Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

Члан 30.

Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне не повлаче
ништавост целокупног Уговора.

Члан 31.
Овај Уговор је закључен на одређено време и то до 31.08.2021. године.
Овај Уговор ступа на снагу када Продавац достави средство финансијског обезбеFјења за о
добро извршење посла.
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Члан 32.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
➢ Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0029/2020
➢ Споразум о заједничком наступању — у случају подношења заједничке понуде
➢ Понуда Продавца, број   од  . године, која је код

Наручиоца заведена под бројем дана године (не
попуњава понуђаи)

➢ Образац структуре цене
➢ Решења о одговорним лицима
➢ Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
➢ Прилог о Б3Р.

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

Члан 33.

Уговор је сачињен у б (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско—Лимске Х
1
Е" Бајина Башта

~руководилац за инвестиције, модернизација и
ревитализација производних агрегата у Огранку

Дринско—Лимске ХЕ, Бајина Башта
i

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(потпис)

(име, презиме и фуннција потписника модела
угоеора/уговора)

i
Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину Уговора који fie бити закључен са изабраним понуђаием коме буде
додељен Уговор ојавној набавци.

;
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Jfl "Enerrponpmape,qa Cp6mje" BeorpaR
OrpaHaK "gpmicko — ilmmcKe XE" 5ajmHa Baurra
KoHicypcma AoKymewrawija JH/2100/0029/2020

8. ITOBOP

o Hyaai-by nocnome TajHe II noseprbiaamx siwtoopnnaL4Hja

JABHA HABABKA 5130J JH/2100/0029/2020

„Enemy° onpema ii noTpowHm enewrpo maTepmjana

3aKrbyLieH m3meby

1. JaeHo npeAvehe "EneHTponpmepeAa Cp6Hje" SeorpaA,

OrpaHaK "APHHCK0-1114MCKE XHAPOEIIEKTPAHE" 6ajmia Baum

Tpr AywaHa JepKoamha 6poj 1, 31250 BajmHa 5aura

MaT1441414 6poj: 20053658

nl/16: 103920327
TeKytui paHym 6poj: 160-797-13

BaHKa: 5aHKal/H-reca aA 5eorPaPi
Kora 3acTyna pyKoBoAmnau, 3a mHaec-rmumje, moAepHm3au,mja II peamTar1I13au,mja

11130143BOAHMX arperaTa y OrpaHKy ftpl4HCK0 — /114MCKB XE, 5ajmHa Baum, Ha OCHOBy

IlyHOMOhja BJ AmpeK-ropa in Enc 6poj 12.01.178416/1-20 oA 30.03.2020. roAmHe,
(y Aarbem TeKcTy: Hapywnau, WIN Kynau)

11

2.

2a.

2b.

143  

Yrimu,a m 6poj  

MaT114H14 6poj:  

111/15:  

TeKytim pagyH 6poj:  

BaHma:  

Kora 3acryna  

(1/ Aamem TeKc-ry:11poAaBal4)

143  

Yrniqa 14 6poj  

MaTmLnim 6poj:  

111/15:  

TeKyhm paHym 6poj:  

BaHKa:  

Kora 3auryna  

(gnat' apyne noHybatia unu n0du3e07)aq)

143  

Yrimu,a m 6poj  

Ma-nit-Him 6poj:  

nm5.  
TeKyhm pagyH 6poj:  

5aHma:  

Kora 3ac-ryna  

(mail apyne noHybaita unu nodu3sobaq)

Y Aamem TeKCTy 3a noTpe6e 01301 YI0B0pa - aajeAHHLIKH Hanle CTpaHe.

CTpaHa 138 PA 148



i
; ЈП "Електропривреда Србије" Београд
1 Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
~ Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Члан 1.
Стране су се договориле да у вези са јавном набавком добара '.јавна набавка број
ЈН/2100/0029/2020 - ,јЕлектро опрема и потрошни електро материјал" (у даљем тексту:
Добра), омогуће 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 Уговор представ~ља прилог основном Уговору број   од~
  године. .

Члан 2.

Стране су сагласне даI термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
односа имају следеће значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није
опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним, коришћењем или
саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
заштићена одговарајућiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
обавезама или одгова;рајућим стандардима у циљу очувања њене iтајности, а чије би
саопштавање трећем л; цу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне - лице које на основу закона контролише коришћење пословне
тајне; ;

Носачи информација - i у материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко
поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси
Пословна тајна; ј

Ознаке степена тајности - реквизити (ознаке и описи), који сведоче 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 Примаоцу уступа податке који
представљају пословну тајну;

Прималац - Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те
пријемом истих постаје;Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на
облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј
и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена,
датум настанка информације, место похрањивања информације, , начин сазнавања
информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида
у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство
информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив
на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог
обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или
друштвеног идентитета'
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Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писмено означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било
којим околностима, могу да се yr. маче као пословна тајна или поверљиве информације,
услове и околности свих преговора и сваког уговора између Купца и Продавца.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од
суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква
информација доспела до треће стране.

Свака страна ћe приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о
заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено,

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

• неће одавати ове информације трећој 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

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

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и
сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу
очувања поверљивосТи примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било
ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно
достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне
писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим 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 омогућио
Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
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в) кад Прималац доставља пословнУ тајнУ Даваоца правним лици'ма која се сматрајУ
његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пунУ одговорност за
поступање наведених правних лица са добијеним податком У складУ са обавезама
Примаоца.из овог Уговора

г) кад Прималац доставља пословнУ тајнУ Даваоца Примаочевим правним или
финансијским саветни'цима који сУ У обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације кОје
Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

• то било познато ПримаоцУ У време одавања,

• дошло до јавности, а' ли не кривицом Примаоца,

• то примљено прав~ним путем без ограничења Употребе
Овлашћена да ода, '~

• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или
тајне и/или поверљивих информација власника; или

~
• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца

Члан 5.

од треће стране која је

коришћења пословне

Стране се обавезујУ да ћe пословнУ тајнУ, када се она размењује преко незаштићених веза
(факс, интернет и слично), размењивати само Уз применУ Узајамно прихватљивих метода
криптовања, комбинованих са одговарајУћим поступцима који заједно обезбеђујУ
очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да Одреди:

• име и п езиме ли а, за жених за азмен пословне та не аљем тек За женор ц дУ р У Ј (У д ~тУ~ дУ
лице), i

• пОштанскУ адресУ за разменУ докумената У папирном обликУ, кад се подаци размењујУ
У папирном обликУ

i• е-мејл адресУ за разменУ електронских докумената, кад се подаци достављајУ
коришћењем интерн'ет-а

• и да о томе обавести другУ СтранУ, писаним документом који је потписан од стране
овлашћенОг заступника Стране која шаље информацијУ.

Размена података који представљајУ пословнУ тајнУ не може почети пре испуњења
обавеза из претходног става.

Сва Обавештења, захтеви и друга преписка У тОкУ трајања овог УговОра, ка0 и преписка У
случајУ судског спОра измеђУ Страна, врши се У писаној фОрми, и то: препорученом
поштом са повратниц'ом или директном доставом на адресУ стране или путем
електронске пОште на контакте који сУ Утврђени У складУ са ставом 1. овог члана.

Страна 141 Од 148



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН12100/0029/2020

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је
обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље
поруку са потврдом да је порука примљена:

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном
пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука
послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за
откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном
пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није
нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем,
врши се уз следећу напомену: "Информације које се налазе у овом документу
представљају пословну тајну   . Документ или његови делови се не могу
копирати, репродуковати, или уступити без претходне сагласности " "

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије
текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне
тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна
морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

3а Купца:

Пословна тајна
Јавно предузеће "Електропривреда Србије"

Балканска 13, Београд
ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

Трг Душана Јерковића број 1

или:

Поверљиво
Јавно предузеће "Електропривреда Србије"

Балканска 13, Београд
ОГРАНАК "Дринско-Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

Трг Душана Јерковића број 1

За Продавца:

Пословна тајна

или:

Поверљиво
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Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ћe 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 напоменаiу писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9. 1

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале присryп или
су је размениле до тре'нутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну
у смислу овог Уговора; а којима је Прималац имао приступ или је до k-bux дошао случајно
током реализације Пословних активноети из члана 1. овог Уговора.

1
~
1

Давалац остаје власни I достављених података који представљају пословну тајну. Давалац
има право да, у било ;ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача
информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у
обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца
и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али
не ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу
лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, доТје до статусних промена код
уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника
(следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до
окончања ликвидационог посryпка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и
уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

;
i~

Члан 10.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штеry коју претрпи Давалац услед кршења
одредби овог Уговора,i као и услед евенryалног откривања пословне тајне Даваоца од
стране треnег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да nословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже
вредне податке Даваоца и да ћe свака материјална повреда овог уговора изазивати
последице које су дефинисане законом.

;
Члан 13.

Стране ћe настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења
одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се
стварна надлежност суд'а.

Страна 143 од 148



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Члан 14.

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

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе
позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет
Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе
Стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра
закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца и 2 (два) примерка за Продавца.

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

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско —Лимске ХЕ" Бајина Башта

руководилац за инвестиције, модернизација
и ревитализација производних агрегата у

ОгранкуДринско—Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив nонуђача)

(nomnuc)

(име, nрезиме и функција nотnисника модвла
уговора/уговора)
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Jfl "Enerrponpmapega Cp61.ije" 6eorpag
OrpaHaK "1Eipl4HCK0 — J111MCKe XE" BajmHa Eausra
KomypcHa AoKymeirrauHja JH/2100/0029/2020

ripHnor o 6e36e,c4HocTH 1.1 34pm:4/by Ha payi
1

y oTaopeHom nocTynKy 3a jamy Ha6aaKy go6apa
"EneKTpo onpennall noTpowHH eneKTpo maTepHjan", 6poj:JH/2100/0029/2020

[1

KIMALt:

JaBHo npeAyBehe "EnetcrponpriBpeAa Cp6Hje" Beorpam, BanKaHcKa 13,

OrpaHaK "ApruicKo -11HivicKe xmApoeneKTpaHe" 5ajiiHa Sawn,

Tpr AywaHa JepKoamtia 6poj 1, 31250 BajmHa 6awTa,

Kora 3acryna pyKosogmnay, 3a mHBecrmwije, mogepHm3au,mja 14 peBmTan113a4mja npommtogHmx arperaTa
y Orpamy Ap11HCK0 —1114MICKB XE, Bajmia Baum, ?Ken3Ko PI4CHM0BI4r1, glinn.maw.mm., Ha OCHOBy
nyHOMObja BA gmpeKTopaiin Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogmHe

MaTmqHm 6poj: 20053658 '

11l/16: 103920327

TeKyhm pay H 6poj: 160-797-13, 6aHKa 1/1HTeca AA

(y garbem TeKcry: Hapywnag iiJiil Kynau,)

II

nPOAABAU,:

Ynmu,a 6poj

143

Kora 3acryna 

M6  

TeKyhm paqyH 6poj:  

(y garbem TeKcry: nPoAaBa,4)

1-InaH0Bli rpyne/no/113B0a11: (oaaj cmae ce yHOCU y Moden camo aKo nocmoje)

1  143  

Wino  S 6poj

Kora 3acryna 
M6  

nms 
TeKyhm pay H 6poj;  
2  143  

Wimp 6poj

Kora 3acryna 
M6  
nmE. 
TeKyhm paLiyH 6poj  

game TeKcry3ajegHo: YroBopHe crpaHe)
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Уводне одредбе
Стране сагласно констатују да су посебно посвећене реализацији циљева безбедности и здравља
на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за јавну набавку
"Електро опрема и потрошни електро материјал", број: ЈН/2100/0029/2020, као и свих других
лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Уговора.

Стране су сагласне:

1 да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду
запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца/Купца, као и лица
која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних
болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС', бр.
101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике Србије и посебних аката
Наручиоца, која реryлишу ову материју.

11 да Наручилац захтева од Продавца да се приликом пружања услуга које су предмет овог
Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и
унапреFјењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у
радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања
настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као и
других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која реryлишу ову материју, а све у
циљу отклањања или смањења на најмањи моryћи ниво ризика од настанка повреда на раду или
професионалних болести.
111 да Продавац прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.

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

2. Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за
пружање услуга и које су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом
отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом као и осталим
прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима Наручиоца.

3. Продавац је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за
безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и
средства и опрема за личну заштиry на раду буду прилагођени и обезбеfјени тако да не
угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга
које су предметУговора, суседних објеката, пролазника или учесника у cao6pafiajy.

4. Продавацје дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања услуга
које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана
лица).

5. Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за
пружање услуга, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза, као и приликом
отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда,
процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца/Купца, а посебно су дужни да
се придржавају следеfiих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоТјења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришFiења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају
да буду испоштоване;
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5.4. процедуре за изола,цију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду
испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца,
под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено
фотографисање;

је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено
~

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

6. Продавац је искључи'во одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других
лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове Продавцу по питању повреда на раду, односно оштеfiења средстава
за рад. 1

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

8. Продавац је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно
стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за
пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који

реryлишу ову материју и интерним актима Наручиоца.
i'

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје

и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава

за рад на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.
1

9. Продавац је дужан да Fiаручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка пружања

услуга, достави:

списак лица са њиховим евојеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са обавезама

у складу са тачком 4. овог' Прилога о БЗР,
1

списак средстава за рад која he бити ангажована за пружање услуга, и податке о лицу за БЗР код

Продавца.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Продавац је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад

приликом пружања услуга! које су предмет Уговора.

Продавац је дужан да лицу одређеном од стране Наручиоца omoryћи перманентно моryhност за

спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да ;у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених

и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег

пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Продавца као и

надлежну инспекцијску службу.

Страна 147 од 148



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Продавац се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор, сарађују у
примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајући у обзир природу
послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика
од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да промптно обавештавају једна
друry и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово
отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврfјује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одреFјује
се лице за координацију спровоFјења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и
здравље свих запослених.

12. Продавац је дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из
области БЗР који су настали приликом пружања услуга, које су предмет Уговора, а нарочито о свим
опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Продавацје дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао
за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет
Уговора а који се повредио приликом пружања услуга које су предмет Уговора и то у року од 24
(словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.
14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у б(словима: шест) истоветних примерака од којих 4 (четири)
примерка за Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ: ПРОДАВАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,

Огранак

"Дринско —Лимске ХЕ" Бајина Башта

(назив nонуђача)

Жељко Рисимовиli, дипл.маш.инж. (nomnuc)
руководилац за и нвести ције, модернизација

и ревитализација производних агрегата у
ОгранкуДринско—Лимске ХЕ, Бајина Башта (имв, nрвзиме и функција nотnисника модела

уговора/уговора)
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