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На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/12, 14/15
и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6.05.6—
Е.02.01.-290903/2-2020 од 24.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 6.05.6—Е.02.01.-290903/3-2020 од 24.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАL.ЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке
за јавну набавку УСЛУГА број ЈН/2100/0070/2020

Садржај конкурсне документације:

страна~...._ . ..................__,
Општи подаци о јавној набавци

Подаци о предмету набавке

Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, ;
количина и опис услуга...) ;

--~..
1 Услови за yчewFie у поступку ЈН и упутство како се доказује
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1
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С- ~ - ....__.._...... --......_...__. .__.......-.---- ....._ .  -

6

10
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; 6. ; Упутство понуfјачима како да сачине понуду
~
1 11
~

7. Обрасци и Прилози 29

8. ј Модел уговора 50

9. ; Уговор о чувању пословне тајне ј 62 .
-~-- --........_..._._._._

10. ; Прилог о Б3Р 69
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i. општи поДАЦи о ЈдвноЈ нд6двци,

Назив и адреса
Наручиоца

~
;

'
i

i

Јавно предузеnе „Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 1 3, 11000 Београд

!

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ' ~i Бајина Башта
трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта

Интернет страница ~
Наручиоца i www.eps.rs

Врста поступка ~, Отворени поступакјавне н,абавка

Предмет јавне набавке
i

~

Набавка УСЛУГА: i
"Испитивање и баждарење манОметара и вентила

сигурности"
Ii

Опис сваке партије i Јавна набавка није обликована по партијама
~

Циљ поступка I ;
1

Закључење Уговора о јавној, набавци

Контакт i Наташа ПоповиFi, дипл.правник
Златан МарковиFi, дипл.маш.инж.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ HA6i4BKE

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

Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке број ЈН/2100/0070/2020 су услуге испитивања и баждарења
манометара и вентила сиryрности у Огранку ДЛХЕ.

➢ Назив из општег речника набавке: Услуге калибрације (баждарења)
➢ Ознака из општег речника набавке: 50433000

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље
3. Конкурсне документације)
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i
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1. Врста и Обим услуга
Предмет ове јавне набавке је пружање услуга испитивања и баждарења вентила
сигурности у складу са потребама Наручиоца.
Врсте вентила сигурности који Fie се испитивати и баждарити су i аведени у Обрасцу
број 2. - Образац структуре цене ове Конкурсне документације. За; сваку врсту вентила
у Обрасцу су дати и називни притисак, називни пречник и притисак отварања вентила -
радни притисак.
Приликом пружањ I предметних услуга, Изабрани понуТјач — Пружалац услуга, сваки
вентил мора да испита на притисак, евентуално баждари, тј. подеси притисак отварања
на захтевану вредност, пломбира вентил и за сваки испитани вентил изда посебан
Извештај о испитивању.
Количине предметник услуга, односно количине вентила сигурнbсти предвиТјених за
испитивање и баждарење, разврстаних по врстама, називним пречницима, називним
притисцима и радним, притисцима, наведене су у Обрасцу број 2.!- Образац структуре
цене ове Конкурснеi документације. Количине су дате оквирно тако да их Наручилац по
потреби може кориговати сходно стварно укаэаним потребама.

i I
3.2. Рок извршења услуга
Изабрани понуђач I~ Пружалац услуга fie пружање предметних услуга започети одмах
након обостраног потписивања Уговора и увоFјења у посао од страi е Наручиоца.
Наручиоц he Пружаlоца услуга увести у посао у року од највише 20 календарских дана
од дана ступања Уговора на снагу о чему Fie сачинити Записник о увоfјењу у посао.
Пружалац услуга fie пружање предметних услуга вршити сукцесивно, у зависности од
тренутно исказаних потреба Наручиоца.
Наручилац Fie Пружао~цу услуга сукцесивно, у складу са својим потребама, достављати
Захтеве за испитивање са спецификацијом вентила сигурности које у том моменту
планира да испита. 3ахтеви за испитивање fie се достављати у року од најмање 7 дана
пре планираног термина за испитивање. ~~
Пружалац услуга је обавезан да се одазове на Захтев и да у планираном термину
изврши испитивања вентила сигурности наведених у спецификацији достављеној уз
Захтев.
Пружање предметниi х услуга Tie се вршити у периоду од дана увоТје~ња Пружаоца услуга
у посао до испуњења уговорених обавеза а најкасније до 31.12.202~1. године.

3.3. 1U1ест0 извршења услуга
Место извршења ус~луга на испитивању и баждарењу вентила сигурности је у Огранку
"Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, и то:

• Организациона целина ХЕ "Бајина Башта" — 31256 Перуfiац
• Организацион 4 целина "Лимске ХЕ" — 31320 Нова Варош
• Организациона целина ХЕ "Зворник" — 15318 Мали Зворник

3.4. Квантитативни и квалитативни пријем
Квантитативни и квалитативни пријем пружених услуга Fie се вршити сукцесивно, у
складу са динамиком i пружања услуга, а констатоваће се Записником о пруженим
услугама потписаним беэ примедби, од стране одговорног лица за извршење уговора са
стране Наручиоца и одговорног лица за извршење уговора са стране Пружаоца услуга.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУFbЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ред.
бр.

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

1

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

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

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвоfјачем, овај доказ
доставити и за сваког подизвоfјача

2

Услов:
да понуfјач и његов законски заступник није осуТјиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, 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 ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА — уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МинистарСтва унутрашњих послова — захтев за
издавање овог уверења може се поднети према месту роfјења или према
месту пребивалишта.
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала — Уверење
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се
потврtјује да понуFјач (правно лице) није осуfјиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници
Вишег суда у Београду објављено је обавештење
http://www.bq.vi.sud.rs/1t/artjcles/o-visem-sudu/obavestenie-ke-za-pravna-1ica.html
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре —
Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда) на чијем подручју је седиште домаfiег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврТјује 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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Посебна напо'мена:
казнене евиденције
одељења Вишег
Уверење Вишег
односно седиште
потврFјује да
привреде и
- за физичко
надлежне полицијске
за издавање
месту пребивалишта.
Напомена:

■ У слу4
доказi

■ У случају
доставити

■ У случају
сваког

■ У случају
доставити

Ови докази

Уколико уверење Основног суда не обухвата
за кривична дела која су у надлежности

суда, потребно је поред уверења Основног
суда на чијем подручју је седиште домаfiег
представништва или огранка страног правног

понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична
кривично дело примања мита.

лице и предузетника: Уверење из казнене
управе Министарства унутрашњих

овог уверења може се поднети према месту 

ају да понуду подноси правно лице потребно
и~за правно лице и за законског заступника

да правно лице има више законских засптупника,
за сваког од њих

да понуду подноси група понуђача, ове доказе
члана групе понуРјача ј

да понуРјач подноси понуду са подизвођачем,
и за сваког подизвођача

не моry бити старији од два месеца пре отварања

податке из
редовног кривичног

суда доставити и
правног лица,
лица, којом се
дела против

евиденције
послова - захтев

рођења или према

је доставити овај

ове доказе

доставити за

ове доказе

понуда.

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 тер1иторији

1 ~
! оказ:

i
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доiриносе и
2.Уверење Уп;раве јавних прихода локалне самоуправе (града, односно
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и
предузетника, ;односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио
обавезе по оrсн,ову изворних локалних јавних прихода ~
Напомена:

З. ■ Уколико
i
локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди

наведе',да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од. . других локалних органа/организација/установа
понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи
и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа

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

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

■ У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвоfјача (ако је више подизво ача доставити за
свако i од њих)

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

Услов: да је понуfјач поштовао обавезе које произилаэе из важеТiих прописа о4
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
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и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде
! оказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац
број 4)
Напомена:

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

■ Уколико понуду подноси група понуРјача Изјава мора бити достављена
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашl:iеног лица за заступање понуђача из групе понуfјача и оверена
печатом.

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

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

5

Пословни капацитет
УслОв:
Понуfјач мора бити акредитован по SRPS 1S0 1ЕС 17025.
! Оказ:
BaжeFia потврда о акредитацији.

Понуда пОнуfјача кОји не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове
из тачака 1 д0 5 овог обрасца, биflе Одбијена као неприхватљива.
1. Сваки подизвођач 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 подизвоfјача.

2. Сваки понуfјач 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
понуFјачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са
овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона моry се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуТјача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краТiи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац Fie његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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4. Лице уписано у Регистар понуТјача није дужно да приликом'; подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за учешТiе у поступку јавне набавке, односно
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је пону,ђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач
може, да у Изјави (hожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена),
да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уэ наведену Изјаву, понуfјач може да
достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуfјача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеfiе доказе
који су јавно доступ'ни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:

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

• регистар понуFјача: www.apr.qov.rs 
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуFјач доставља

копију електронскогiдокумента у писаном облику, у складу са законом којим се уреТјује
електронски документ.

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

7. Ако понуfјач 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 седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајуflи доказ; за то, наручилац fle дозволити понуfјачу да накнадно достави
тражена документа ;у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуfјач има седиште не издају докаэи из члана 77. став 1.
Закона, понуFјач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и мате ријалном одговорношfiу 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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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде Tie се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена"
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуfјена цена и заснива се на понуFјеној
цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаhег и страног понуFјача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду
домаfiег понуђача под условом да његова понуFјена цена није веfiа од 5% у односу на
најнижу понуfјену цену страног понуђача.

У понуfјену цену страног понуFјача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаfiи понуТјач је правно лице резидент у смислу закона којим се ypei7YJe порез на
добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje
порез на доходак грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуFјача се сматра домаflим понуi7ачем ако је
сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje порез
на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује
порез на доходак граfјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Ако је поднета понуда са подизвоfјачем, понуТјач се сматра домаfiим понуfјачем, ако је
понуТјач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се
ypefjyje порез на доходак граFјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Предност дата за домаfiе понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН)
у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница
Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваТiе се
сходно одредбама тог споразума.
Предност дата за домаFiе понуђаче и добра домаFiег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН)
у поступцима јавних набавки у којима учествују понуfјачи из држава потписница
Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових
држава чланица, са једне стране, и Републике Србије

5.1. Резервни критеријум
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда
биfiе изабрана путем јавног жреба.
Извлачење путем жреба наручилац fie извршити јавно, у присуству понуfјача који имају
исту најнижу понуТјену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје
Наручилац he исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле fle
председник Комисије извуfiи само један папир. Понуfјачу чији назив буде на извученом
папиру биfiе додељен уговор о јавној набавци.
Наручилац fie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти fle
доставити свим Понуђачима који су учествовали у поступку.
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б. УПУТСТВО ПОНIУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуТјачима 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 поступку јавне набавке.
Понуfјач мора да испу,њава све услове одреfјене Законом о јавним набавкама (у даљем
тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу
позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као
неприхватљива. i

6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиflе поступак
јавне набавке на српском језику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

~
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколикоје неки
прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашfiеног преводиоца, у супротном fie понуда бити одбијена као
неприхватљива.

1
~

6.2. Начин саставi ања и подношења понуде
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што ПонуFјач уписује тражене податке у
обрасце који су саставiни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом
законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица
овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди. Доставља
их заједно са осталим Iдокументима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да Iсви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником,i 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" представљаi укупан број страна понуде.

Понуfјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је эатворена, као и када, на адресу: Јавно предузеТiе „Електропривреда
Србије", огранак Дринско Лимске Хидроелектране, адреса Трг Душана Јерковиfiа бр.1,
31250 Бајина Башта писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку "Испитивање и
баждарење манометара и вентила сиryрности" - Јавна набавка број ЈН/2100/0070/2020
- НЕ ОТВАРАТИ".
На полеfјини коверте о~ бавезно се уписује тачан назив и адреса п1о нуђача, телефон и
факс понуђача, као и име и презиме овлашfiеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити
да се ради о групи понуFјача и навести називе и адресу свих чланова групе понуТјача.

Уколико понуFјачи подносе заједничку понуду, група понуi7ача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуfјачи из
групе понуfјача или група понуfјача може да одреди једног понуТјача из групе који Tie
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношfiу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуfјача из
групе понуFјача.

1 ~ ~ 
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У случају да се понуFјачи определе да један понуТјач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношТiу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе меТјусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуi7ач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуТјача.

6.3. Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл.75 и 76. Закона
о јавним набавкама, предвиfјени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом
оверени) осим уколико (ПонуfЈачи) немају обавезу коришflења печата у свом
пословању, на начин предвиfјен следећим ставом ове тачке:

• Образац понуде
• Образац структуре цене
• Образац трошкова припреме понуде, ако понуfјач эахтева надокнаду трошкова у

складу са чл.88 Закона
• Изјава о независној понуди
• Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
• Овлашhење из тачке 6.2 Конкурсне документације
• Средство финансијског обезбеfјења
• Обрасци, изјаве и докази одреi7ени тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да

понуТјач подноси понуду са подизвоТјачем или заједничку понуду подноси група
понуТјача

• Потписан и печатом оверен „Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
• 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.
• Споразум о заједничком наступању - у случају подношења заједничке понуде.

Наручилац fie одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
позива за подношење понуда и конкурсне документације.
Наручилац Fie одбити као неприхватљиву понуду понуfјача, за коју се у поступку стручне
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.
НАПОNIЕНА: 
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 ПонуТјаче који немају обавезу коришnења печата
у свом пословању, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о
привредим друштвима ("Службени гласник РС" број 44/2018), који се примењује
почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе
појединих закона и других прописа у делу у ком се установљава обавеза употребе
печата у пословању друштава и предузетника.
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6.4. Подношење
Благовременим се
подношење понуда
су послате.

~и отварање понуда ;
iсматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за

објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда i дреfјеног 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 јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеТiа
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ТргДушана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта, Канцеларија Наташе ПоповиЋ, број
153.
Представници noнyђawa који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка lјавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано
овлашfiењеза учес`твовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на
меморандуму понуђач;а), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника
понуТјача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица
овлашТiеног од стране' законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди.
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у
складу са Законом. ј
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашfiени
представници понуFј1ача, који преузимају примерак записника.

Наручилац fie у ро к~ у од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда
поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуFјачима који
нису учествовали у поступку отварања понуда. I

6.5. Начин подношења понуде
ПонуТјач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднеТи понуђач самостално, група понуfјача, као и понуFјач са
подизвоТјачем.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвоFјач. У случају да понуТјач поступи супротно
наведеном упутству свака понуда понуFјача у којој се појављује биfiе одбијена.

i
ПонуГјач може бити члан само једне групе понуfјача која подноси заједничку понуду,
односно учествовати у;само једној заједничкој понуди. Уколико је понуfјач, у оквиру групе
понуТјача, поднео две i или више заједничких .понуда, Наручилац fie све такве понуде
одбити.
ПонуТјач који је члан групе понуfјача не може истовремено да учествује као подизвоFјач.
У случају да понуfјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој
се појављује биfiе одбијена.

1
6.6. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуFјач може да измени или допуни веfi поднету понуду
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за
јавну набавку набавку "Испитивање и баждарење манометара и вентила
сиryрности" - Јавна набавка број ЈН/2100/0070/2020 — НЕ ОТВАРАТИ".
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У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fie приликом стручне оцене
понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу
на који се, у веТi достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуТјач може да опозове поднету понуду писаним путем,
на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПО3ИВ - Понуде за јавну набавку "Испитивање и
баждарење манометара и вентила сигурности" - Јавна набавка број
ЈН/2100/0070/2020 - НЕ ОТВАРАТИ".

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац
такву понуду неfiе отварати, вefi fie је неотворену вратити понуFјачу.

Уколико понуТјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење
понуда, Наручилац fie наплатити средство обезбеFјења дато на име озбиљности понуде.

6.7. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

6.8. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9. Подношење понуде са подизвођачима
ПонуТјач је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити
подизвоFјачу. Ако понуFјач у понуди наведе да fle делимично извршење набавке
поверити подизвоfјачу, дужан је да наведе:

- назив подизвоТјача, а уколико уговор између наручиоца и понуfјача буде эакључен,
тај подизвоFјач fie бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ne поверити подизвоFјачу, а који не може
бити веFiи од 50% као и део предметне набавке који fie извршити преко
подизвоfјача.

Понуfјач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвоfјача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, oмoryFiи приступ код
подизвоFјача ради утврfјивања испуњености услова.
Обавеза понуђача је да за подизвоТјача достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешhе из
члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоfјача.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном
материјалном и кривичном одговорношfiу, које попуњава, потписује и оверава сваки
подизвоТјач у своје име.
Понуi7ач не може ангажовати као подизвоFјача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац Fie реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвоFјача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвоfјача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаfiања,
ако то лице испуњава све услове одреfјене за подизвоFјача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвоFјача и где природа предмета
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвоFјачу, за део
набавке који се извршава преко тог подизвоfјача. Пре доношења одлуке о преношењу
доспелих потраживања директно подизвоFјачу наручилац fie омоryFiити добављачу да у
року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није
доспело. Све ово не утиче на правило да понуfјач (добављач) у потпуности одговара
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наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење
уговорних обавеза , без обзира на број подизвоfјача.

1
6.10. Подношење зајl дничке понуде
У случају да више понуFјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меfјусобно и
према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи
податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

• податке о члану~групе који fie бити Носилац посла, односно који fle поднети понуду
и који Tie заступати групу понуfјача пред Наручиоцем;

• опис послова св'аког од понуFјача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуТјач 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. 3~акона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у
вези са капацитетиnпа~, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају
заједно, на основу д'остављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.~
У случају заједнич~ е понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и
кривичном одговорношFiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуFјача у
своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.
став 2. Закона). г' ~
Понуђачи из групе понуFјача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

~
6.11. Количине услуга
Количине предметних', услуга, односно количине вентила сигурности предвиfјених за
испитивање и баждарење, наведене су у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене ове
Конкурсне документације. Количине су дате оквирно тако да их Наручилац по потреби
може кориговати схiд i о стварно указаним потребама.

6.12. Понуђена цена 1
Цена се исказује у д i нарима, 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, сматраfiе се сагласно Закону, да је iиста без пореза на
додату вредност. 1
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу
са правилом заокруlживања бројева. У случају рачунске грешке 'меродавна fie бити
јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраFiе се неприхватљивом.

ПонуFјена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац Fie посryпити у складу са
чланом 92. Закона.

1 ~6.13. Укупна цена у понуди
Укупна цена у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.

Укупну уговорену вредност услуга he формирати Наручилац у
понуда. ~

оку стручне оцене
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Плаfiања fie се вршити по стварно извршеним услугама, у складу са понуђеним -
усвојеним јединичним ценама из Уговора.

Напомена:
Укупно изершене количине услуга, по уговоренимјединичним ценама, ни у ком
случају не могу финансијски бити eeћe од угоеорене вредности.

6.14. РОк извршења услуга
Изабрани понуТјач - Пружалац услуга Fie пружање предметних услуга започети одмах
након обостраног потписивања Уговора и увоТјења у посао од стране Наручиоца.
Наручиоц fie Пружаоца услуга увести у посао у року од највише 20 календарских дана
од дана ступања Уговора на снаry о чему fie сачинити Записник о увођењу у посао.
Пружалац услуга fie пружање предметних услуга вршити сукцесивно, у зависности од
тренутно исказаних потреба Наручиоца.
Наручилац Tie Пружаоцу услуга сукцесивно, у складу са својим потребама, достављати
Захтеве за испитивање са спецификацијом вентила сиryрности које у том моменту
планира да испита. Захтеви за испитивање fie се достављати у року од најмање 7 дана
пре планираног термина за испитивање.
Пружалац услуга је обавезан да се одазове на Захтев и да у планираном термину
изврши испитивања вентила сиryрности наведених у спецификацији достављеној уз
Захтев.
Пружање предметних услуга fie се вршити у периоду од дана увоfјења Пружаоца услуга
у посао до испуњења уговорених обавеза а најкасније до 31.12.2021. године.

6.15. Начин и услови плаЋања
Наручилац не може да прихвати било какво авансно плаfiање.
Плаflања Tie се вршити сукцесувно, искључиво за извршене услуге, у складу са
количинама пружених услуга и уговореним јединичним ценама.
Пружалац услуга се обавезује да након извршења услуга, по сваком појединачном
Захтеву за испитивање достављеног од стране Наручиоца, испостави исправан рачун
директно организационој целини Наручиоца за чије потребе је извршио услуге.
Обавезан прилог уз сваки рачун је Записник о пруженим услугама потписан без
примедби од стране одговорног лица Наручиоца за праfiење извршење Уговора и
одговорних лица Пружаоца услуга.
Основ за потписивање Записника о пруженим услугама представљају Извештаји о
испитивањима, појединачно за сваки испитани сиryрносни вентил, достављени
Наручиоцу од стране Пружаоца услуга. Пружалац услуга је овавезан да Извепштаје о
испитивањима достави организационој целини корисника услуга у року од највише 10
дана након спроведених испитивања.
У испостављеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришfiења различитих шифрарника и софтверских решења
није мoryfie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуга је
обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са
захтеваним називима из конкурсне документације и прихваfiене понуде.
Пружалац услуга се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове
на број јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца).
Рок за достављање рачуна је 05. у месецу за за услуге извршене у претходном месецу.
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~
Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним 6иFie враfiени Пружаоцу услуге, а
плаfiање одложено на, његову штету све док се не достави исправ јн рачун.
Пружалац услуге рачуне за извршене услуге доставља доректно организационој целини
Корисника услуге за ч i ~е су потребе пружене услуге: i

• За услуге пружене за потребе ХЕ Бајина Башта, тј. услуге специфициране у табели
1 Обрасца структуре цене, рачуни се достављају се на адресу ХЕ Бајина Башта,

• За услуге пружене за потребе Лимске ХЕ, тј. услуге специфициране у табели 2
Обрасца структуре цене, рачуни се достављају се на адресу Лимских ХЕ,

• За услуге пружене за потребе ХЕ Зворник, тј. услуге специфициране у табели 3
Обрасца структуре цене, рачуни се достављају се на адресу ХЕ Зворник,

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршене Услуге динарском
дознаком, у року до 'I45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна на
писарници Корисника услуге.
Обавезе које доспевају након истека акryелног Трогодишњег Програма пословања, биflе
реализоване највише до износа средстава, која Fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословањ I ЈП ЕПС за године у којима fie се плаflати уговорене обавезе.
6.16. Рок важења п i нуде
Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) календарских дана од дана
отварања понуда.
У случају да понуТјач наведе крапи рок важења понуде, понуда fle бити одбијена, као~неприхватљива.
6.17. Средства фин~ансијскОг Обезбеђења
Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеfјења (у даљем тексу
СФО) којим понуТјачи q6eз6efjyjy испуњење својих обавеза у отвореном поступку јавне
набавке (достављају ' се уэ понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза
(достављају се по заiкључењу уговора или по извршењу).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуfјача, а и
исти моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

i
Члан групе понуТјача може бити налогодавац СФО.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност СФО мора се продужити.

~

6.17.1. СФО за Озбиљност понуде
Рок важења СФО заI озбиљност понуде мора да буде минимум 30 календарских дана
дужи од рока важења понуде (опција понуде).
Износ СФО за озбиљност понуде је минимум 10% вредности понуде без ПДв.
Основи за наплату СФО за озбиљност понуде су:

уколико понуFјач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју пiнуду;

- уколико понуТјач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
уколико понуfјач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство
обезбеfјења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације. ,

Као СФО за озбиљност понуде у предметном поступку јавне набаве је Бланко
(сопствена) соло меница.
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6.17.2. СФО за добро извршење посла

Рок важења СФО за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских
дана дужи од рока важења уговора.

Износ СФО за добро извршење посла је минимум 1 0% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату СФО за добро извршење посла је: случај да друга уговорна страна не
испуни било коју уговорну обавезу.
Као СФО за добро извршење посла у предметном поступку јавне набаве је Бланко
(сопствена) соло меница.
На основу напред наведеног Понуђач је дужан да достави следеfiа средства
финансијског обезбеFјења (СФО):

У понуди: 

6.17.3. Меница за озбиљност понуде
ПонуFјач је обавезан да уз понуду наручиоцу достави:
1) Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране
законског заступника или лица по овлашfiењу эаконског 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 воFјења регистра
меница и овлашfiења („Сл. гласник РС" бр. 56/11 и 80/15) и то документује
овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским
бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашflење (број Јн) и
износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо — овлашfiење којим понуђач овлашfiује наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимум 1 0% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак
рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfiења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

3) ОвлашТiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и
меничног овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење
не потписује законски заступник понуfјача.

4) Фотокопију важеflег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за располагање
новчаним средствима понуFјача 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 овлашflења
нБС).

У случају да изабрани ПонуFјач после истека рока за подношење понуда, а у року
важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је
његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског
обезбеfјења које је захтевано уговором, наручилац има право да изврши наплату
бланко сопствене менице за озбиљност понуде.
Меница Fie бити враfiена Пружаоцу услуга у року од осам дана од дана предаје
наручиоцу средства финансијског обезбеfјења за добро извршење посла.
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Меница Tie бити враfiена понуТјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговора са понуfјачемlчија понуда буде изабрана као најповољнија.
Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака. ~

У рокv од 10 дана од закључења Уговора

6.17.4. Меницу као гаранцију за добро извршење посла
Изабрани понуfјач је о,бавезан да наручиоцу, у року од 10 дана од закључења Уговора,
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 овлашfiеног; лица,

2) Менично писмо - ~овлашfiење којим понуFјач овлашТiује наручиоца да може наплатити
меницу на износ од: минимум 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
овлашflења, ;

~
3) овлашFiење којим законски засryпник овлашТiује лица за пот исивање менице и

меничног овлашFiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашflење
не потписује законски заступник изабраног понуFјача;

4) фотокопију важеТiiег~Картона депонованих потписа овлашflених лица за располагање
новчаним средстiима понуТјача код пословне банке, оверену од стране банке,

5) фотокопију ОП обрасца,
б) 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).

Меница може бити наплаТiена у случају да изабрани понуFјач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиFјен уговором.

i
Напомена:
СФО за добро изершење посла обавезно се доставља у року од 10 дана од
закључења Уговора, у супротном Наручилац може покренути; поступак раскида
Уговора и актиеир ање, код банке, СФО за озбиљносп► понуде:

I

6.17.5. Достављање средстава финансијског обезбеFјења
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни
део понуде и гласи на; Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак
"Дринско - Лимске~ХЕ" 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 предузеFiе
„Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, Трг Душана јЈерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство
финансијског обезбеFјења за јавну набавку број ЈН/2100/0070/20~20.
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6.18. Начин Означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуfјач оправдано означи као поверљиве биfiе коришfiени само у. току
поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица
која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неТiе 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 одреFјени као поверљиви.

Наручилац fie као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРГ6ИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац fie позвати понуfјача да уклони ознаку поверљивости. Понуfјач fie то учинити
тако што Fie његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПО3Ив",
уписати датум, време и потписати се.

Ако понуFјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац fie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуТјача, штитеflи њихове
техничке и пословне тајне у смислу закона којим се ypefjyje заштита пословне тајне.

Hefie се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова и цена.

6.19. ПОштОвање Обавеза које произлазе из прОписа о заштити на раду и других
прОписа

Понуfјач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важеТiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снаэи
у време подношења понуде (Образац број 4 из Конкурсне документације).

6.20. Накнада за коришТiење патената
Накнаду за коришfiење патената, као и одговорност за повреду заштиfiених права
интелектуалне својине треflих лица сноси понуТјач.

6.21. Начело заштите животне средине и обезбеfјивања енергетске ефикасности
Наручилац је дужан да набавља услуге које не загађују, односно које минимално утичу
на животну средину, односно које обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије —
енергетску ефикасност.

6.22. Додатне инфОрмације и објашњења
Заинтерсовано 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: „06JAWF6EF6A — позив за јавну набавку број
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i
ЈН/2100/0070/2020 или електронским пУтем на e-mail адресе: natasa.popovic(a~eps.rs и
zlatan.markovic(&eps.r's (Обавезн0 све захтеве, питања и друг0'слати истОвремен0
на Обе адресе) радним данима (понедељак — петак) У временУ од 07 до 15 часова.
Захтев за појашњењеi примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног
дана биfiе евидентиран као примљен првог cneдeFier радног дана.
Наручилац Fie У рокУ iод 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 'е док мент из пост пка авне набавке остављен о ст ане наручиоца или пон ачаЈ У i У 1 д д р У~)
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 У~чини када је то неопходно као доказ да је извр ј ено 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 оба в еШтење о продужењУ рока за подношење понуда.
По истекУ рока предвиfјеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурснУ документацијУ.
Комуникација У поступкУ јавне набавке се врши на начин предвиFјен чланом 20. Закона.
У зависности од изабр'аног вида комуникације, Наручилац fie поступати У складУ са 13.
начелним ставом који је РепУбличка комисија за заштитУ права у поступцима јавних
набавки заузела на k 3! Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет
страници www.кin.gov.rs).

6.23. ТрошкОви пОнуде
Трошкове припреме ~~и подношења понуде сноси искључиво понУђач и не може тражити
од наручиоца накнадУ трошкова.
ПонУFјач може да У iоквирУ понуде достави Укупан износ и структурУ трошкова
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова
припреме понуде. ј
Ако је поступак јавне iнабавке обустављен из разлога који сУ на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понУFјачУ надокнади трошкове израде Узорка или модела, ако сУ
израFјени У складУ са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђењ~ , ;под Условом да је понУfјач тражио накнадУ тих трошкова У својој
понуди.

6.24. додатна Објашњења, кОнтрОла и дОпуштене исправке

Наручилац може да захтева од понУТјача додатна објашњења која fie мУ помоhи при
прегледУ, вредновањУ и УпореFјивањУ понуда, а може да врши и контролУ (Увид) код
понУfјача, односно његовог подизвоТјача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fle понУfјачУ оставити
примерени рок да поетУ'пи по позивУ Наручиоца, односно да омогУFiи наручиоцУ контролУ
(Увид) код понУfјача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, Уз сагласност понУђача, да изврши исправке рачунских грешака
Уочених приликом раlзматрања понуде по окончаном поступкУ отварања понуда.
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У случају разлике измеFју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац Fie његову
понуду одбити као неприхватљиву.

6.25. Разлози за одбијање понуде

Понуда Tie бити одбијена ако:

• је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуТiа;
• ако се понуFјач не сагласи са исправком рачунских грешака;
• ако има битне недостатке сходно члану 106. 3ЈН

односно ако:
• Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за yчewFie;
• понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
• понуfјач није доставио тражено средство обезбеFјења;
• је понуFјени рок важења понуде краfiи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није могуТiе утврдити стварну садржину

понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама
Наручилац fie донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.

6.26. Рок за доношење Одлуке о додели угОвОра/Обустави
Наручилац Fie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално
25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3(три) дана од дана доношења.

6.27. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуfјач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне 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 обеэбеfјења 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 односили на исти предмет 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 обеэбеFјења испуњења обавеза у поступку јавне

набавке или испуњења уговорних обавеза;
• исправа о наплаfiеној уговорној казни; •

• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;

• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се ypefjyjy облигациони односи;

• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвоfјачи, односно чланови групе понуђача;
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• други одговарајуflи доказ примерен предмеry јавне набавке који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.

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

i
6.28. Увид у документацију
Понуђач има правб 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 i исмени захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омоryfiи 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.i

6.29. Заштита права понуТјача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним
упутством о садржиниіпотпуног 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) ЗакоЕа којом се потврђује
да је уплата таксе изв,ршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом
подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

i
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

i
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком Захтев за заштиту права
за Јавну набавку број ЈН/2100/0070/2020 "Испитивање и баждарење манометара и
вентила сиryрности",; а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
natasa.popovicГШeps.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 сматраfiе се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење .
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2I 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, сматраflе 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.
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
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 3Jb 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.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде докаэују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. 3ЈН
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац
Tie 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.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
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
ЈН210000702020 сврха: 33П, ЈП ЕПС — Огранак „Дринско-Лимске ХЕ", ЈН број
ЈН/2100/0070/2020 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.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
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
fie свака странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени сразмерно
усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова мoryTie је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
наслов.
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Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка б) 3ЈН
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за
заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао
потпуним. ~
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС` број 124/12, 14/15 и
68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, измеfју осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. 3ЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одреFјени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу уизносу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиТiе се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. 3ЈН која садржи следеfiе елементе:

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и даryм извршења налога. * Републичка комисија може да
изврши увид l у одговарајуflи 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.
износ таксе из ч' лана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
број рачуна: 840-30678845-06;
шифру плаhања: 153 или 253;
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или
подноси захтев за заштиту права;
корисник: буџilет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе; 1

(10) потпис овлашfiеног лица банке. i
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашfiеног л'ица и печатом банке

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

З. Потврда издата од iстране Републике Србије, Министарства ф'инансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде
оизвршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (1 0), за подносиоце
захтева за заш іfиТу права који имају отворен рачун у оквиру припадајуfiег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстав'а, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);

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

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога
за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-repubiicke-administrativne-
takse.html и http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pдf

(1)
(2)

(8)
(9)

ознака јавне набавке поводом које се
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УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се
извршити на девиэни 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 следеТiе информације о nnafiaњy -
„детаљи nnaFiaњa" (F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

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

• назив наручиоца у поступку јавне набавке.
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"EneucrponpHBpeAa Cp6Hje" Eeorpait
OrpaHaK "ripmicKo — ikonKe XE" Bajvma Baurra
KoHKypcHa AoKymeirrawija JH/2100/0070/2020 ,

Y npmnory cy micTpymke 3a ynnaTe y Banyrama: EUR 14 USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS
!

SWIFT MESSAGE ,MT103 — EUR
FIELD 32A: I VALUE DATE — EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

1 DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG,
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

F/M

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK

I /DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE
BANK OF SERBIA —
NEMANJINA 17
SERBIA

(NATIONAL
NBS BEOGRAD,

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

I
I
;

'

/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA 7-9
BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE Mt103 — USD
i

FIELD 32A: I VALUE DATE — USD- AMOUNT
FIELD 50K: 1 ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

BKTRUS33XXX 1
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET '
UNITED STATES

FIELD 57A: I
(ACC. WITH BANK) 1

i.

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

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

1

/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR I

;
POP LUKINA 7-9
BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
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6.30. Закључивање и ступање на снаry уговора

Наручилац fie доставити уговор о јавној набавци понуi7ачу 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 са првим следеfiим најповољнијим понуFјачем.

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

6.31. Измене током трајања уговора
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повеFiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став
1. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може повеfiати 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 да приликом реализације уговора наступе објективне
околности због којих је потребно извршити додатне или непредвиFјене услуге које су
неопходне да би се реализовао предмет 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 ћe 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. ОБРАСЦИ V1 ПРИЛОЗИ
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ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од   за отворени поступак
јавне набавке услуга: "Испитивање и баждарење манометара и вентила
сигурности", број Јн/2100/0070/2020.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЋАЧУ
Назив понуђача:

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

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИб):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашfiено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) сдмостдлно
Б) сА подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понvдv

напомена: заокружити начин подношења понуде.
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;
I

з) подаци о подизвоЂачу

1) Назив подизв~ођача:
~

Врста правн~ог лица: (микро, мало,
средње, велико, физичко лице)

Адреса
i '

;

4 ~
Матични број: ,

~
Порески иден,тификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат
набавке који
подизвођач:

укупне вредности
ћe извршити

~
Део предме Ima набавке који ћe
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:
Врста правног лица: (микро, мало,
средње, велико; физичко лице)

Адреса:
I

Матични број:
1

Порески идентификациони број:
I

Име особе за контакт:
'

Проценат укупне вредности
набавке који he извршити
подизвођач: ~

i
Део предмета набавке који fie
извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о п I дизвоfјачу" попуњавају само они понуРјачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има вefiu број подизвоFјача од места предвиfјвних у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да св попуни и достави за сваког
подизвођача. i
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4) подаци о члДнv rPvnE понvЂД ча

1) Назив члана групе понуђача:

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

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакм:

2) Назив члана групе понуђача:

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

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив члана групе понуТјача:

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

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има eefiu број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребноје да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ
:

. .

И БРОЈ НАБАВКЕ
. . -

-
. ,

УКУПНА ВРЕДНОСТ
. динара

( Табела 1/а
+ Табела

(Служи,
вредновање

уговорну
формирати

стручен

ПОНУДЕ
без ПДВ-а
+ Табела 2/а

3/а)
искључиво, за

Понуда. Укупну .
вредност fie

Наручилац у току
оцене понуда)

Предмет набавке•
манометара

Број набавке:

"Испитивање
и

и баждарење
вентила сиryрности"
ЈН/2100/0070/2020

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЋАЧА :
i

РОК И НАЧИН ПЛАЋАF6А:
ПлаFiања fie се врlшити сукцесувно,

искључиво за извршене услуге, у складу
са количинамаlпружених услуга и

уговореним јединичним ценама у року до

Сагласан за захтевом Наручиоца

45 календарских дана од дана пријема
исправног рач;уна на писарници (заокружити)

Корисника ycnyrie, 'ia све у складу са
тачком 6.15. Конкурсне документације

РОК И36PWEFbA:
Услуге Tie се вршиlти у периоду од дана
увоfјења Пружаоца услуга у посао до Сагласан за захтевом Наручиоца

испуњења уговорених обавеза а
најкасније до 31.12 2021. годинеа, а све у
складу са тачком 6.14. Конкурсне

Дд / HE

документације ~ ~ (заокружити)
I ~

МЕСТО ИЗВРШЕF6А УСЛУГА: 1
Место извршења уелуга на испитивању и

баждарењу манометара и вентила
сиryрности је у Огранку "Дринско-Лимске

~

~
ХЕ" Бајина Башта, и то: Сагласан за захтевом Наручиоца

• Организациона целина ХЕ "Бајина Дд / НЕ
Башта" — 31256 Перуfiац

• Организациона целина "Лимске ХЕ" (заокружити)
— 31320 Нова i арош

• Организациона целина ХЕ "Зворник"
— 15318 Мали Зворник

~
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УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЋАЧА

РОК ВАЖЕF6А ПОНУДЕ:

Рок важења понуде не може бити краfiи
од 90 (деведесет) календарских дана од

дана отварања понуда

Рок важења понуде је
календарских дана од дана отварања

понуда

Понуђач је обвезник плаfiања ПДВ-а
ДА/НЕ

(заокружими)

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаflања,
рок извршења, место извршења услуга и рок важења понуде сматраfiе се
неприхватљивом.
Неопходно је и да се Понуђач изјасни, заокруживањем једног од понуђених
одговора, да ли је обвезник плаћања ПДВ-а или не.

Место и датум

М.П.

Напомене:

ПонуFјач

- Понуђачје обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна
поља).
- Уколико понуђачи подносе зајвдничку понуду, група понуђача можв да овластиједног
понуfјача из групе понуfјача који ћe попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде или да образац понуде потписиу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 1

Јавна набавка ЈН/2100/0070/2020
"Испитивање и баждарење манометара и вентила сиryрности"

Табела 1_ — Испитивање и баждарење вентила сиryрности за потребе ХЕ Бајина Башта

Р.

бр'
Називiуслуге

i
і

1

• Ј.М. Оквирна
количина

Јед.
цена

без ПДВ

(динара)

јЈед.

са
i(динара)

цена
ПДВ

gредност
без ПДВ
(динара) Р )

Вредност
са ПДВ

(динара)

(1) (2) (3) (4) (5) 1 (6) (7) ($)

1
Leserov ventil sa oprugom DN15, PN 320
Pritisak otvaranja (bar) ,
79.4

ком 6
~
i

2.
Leserov ventit sa oprugom DN15, PN320
Pritisak otvaranja (bar) '
63.7

ком 4

З.
Leserov ventit sa oprugom DN15, PN320
Pritisak otvaranja (bar) ;
12.7 i

ком 5

4'

Leserov ventil sa prirubnicom i oprugom DN32
PN160 ~
Pritisak otvaranja (bar) ~ ;
57.8 I

ком 4

5.
Leserov ventil sa oprugom DN15, PN320
Pritisak otvaranja (bar)
76.5 i

ком 6

б.
Ventil sa oprugom Honewell DN50(R2') PN40
Pritisak otvaranja (bar)
8 ~

ком 4

7.
Ventil sa oprugom DN20(3/4'), PN40 Honewell
Pritisak otvaranja (6аг) i
6 1

ком 5
1

8.
Ventil sa oprugom DN15(R3/4'), PN320 Leser
Pritisak otvaranja (bar)
21

ком 7 ~
I

9.
Ventil sa oprugom DN32 (R3/4'); PN320 Leser
Pritisak otvaranja (bar)
85 ~

ком 7 1

10.
Ventil sa tegom DN32j
Pritisak otvaranja (bar) ~
6 I

ком 3 ~

11.
Ventil sa oprugom DN32(R5/4')
Pritisak otvaranja (bar) i
21 ~

ком 6

12.
Ventil sa oprugom DN32, iPN16
Pritisak otvaranja (bar) і
4,0 i

ком 4

13.
Ventil sa oprugom DN50, PN16
Pritisak otvaranja (bar)I
3,0 ;

ком 5

14.
Ventil sa oprugom DN10(3/8"), PN25
Pritisak otvaranja (bar) I
11,0 i

ком 4

15.
Ventil sa oprugom DN(R1'), PN160 Leser
Pritisak otvaranja (bar)I
5 0

ком 6

1 6.
Ventil sa oprugom DN 3/4"), PN250 Leser
Pritisak otvaranja (bar)
11.7 I

ком 6
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17.
Venffl sa oprugom DN(1/2'), PN250 Leser
Pritisak otvaranja (bar)
35

KOM 5

18.
Ventil sa oprugom DN(3/4'), PN400 Leser
Pritisak otvaranja (bar)
89

KOM 5

19.
Venffl sa tegom DN32, PN16
Pritisak otvaranja (bar)
8.0

KOM 5

20.
Venffl sa oprugom DN10(3/8'), PN25
Pritisak otvaranja (bar)
16,0

KOM 2

21.
Ventil sa oprugom DN10(3/8), PN64
Pritisak otvaranja (bar)
15,0

KOM 3

22.
Ventil sa oprugom DN40, PN16 Leser
Pritisak otvaranja (bar)
10

KOM 2

23.
Ventil sa tegom DN32, PN16
Pritisak otvaranja (bar)
10

KOM 2

24.
Venffl sa oprugom DN20(3/4", PN25
Pritisak otvaranja (bar)
10

KOM 2

25.
Vent!! sa tegom DN20, PN16
Pritisak otvaranja (bar)
7.0

KOM 4

26.
Ventil sa oprugom DN10(318'), PN64
Pritisak otvaranja (bar)
16,0

KOM 7

27.
Ventil sa oprugom DN10(3/8), PN16
Pritisak otvaranja (bar)
8.0

KOM 2

28.
Ventil sa oprugom DN10, PN63
Pritisak otvaranja (bar)
8.0

KOM 3

29.
Ventil sa oprugom DN10, PN630
Pritisak otvaranja (bar)
220.0

KOM 4

30.
Venffl sa oprugom DN(1'), PN16
Pritisak otvaranja (bar)
4.5

KOM 2

31.
Venffl sa oprugom DN32, PN63
Pritisak otvaranja (bar)
57.8

KOM 3

32.
Ventil sa oprugom DN(2" NPT) , PN160
Pritisak otvaranja (bar)
8,0

KOM 3

Ta6ena 1/a

I
YKYr1HA BPERHOCT 6e3 npli3 (Amapa)

(36vp KonoHe 6p. 7)

II YKYrIAH 113HOC rigB (gruiapa)

III
YKYrIHA BPETIHOCT ca Kw (mmapa)

(peg. 6p.l+peg.6p.11)
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Jfl "Enekrponpmepega Cp6mje" 5eorpail
OrpamaK "gpmmcKo — Ke XE" Bajmma 5aw'ra'

1 Komkypcma AoKymewraLimja JH/2100/0070/2020

Ta6ena 2— licnriniBaibe 11 6aKria eFbe BeHnina CIII1JPHOCTII 3a no'r e6e flmmcnix XE

P.

6p.

I

Hanle

1,

1!
11
ycnyre
il
il

J.M. OKelipHa
Konw4wHa

JeA.
Lima

6e3 ngB

( wHap) (gicapa)

JeP,
1.4eHa
ca ngB

Bpermoar
6e3 ngB

(gmHapa)

BpenHocr
ca 11)18

(givapa)

(1)
1 ,
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.
Ventil sigumosti sa oprugom DN 10 (R 3/8')
Pritisak otvaranja (bal r) : 11

KOM 3

2.
Ventil sigumosti sa dprugom DN 10 (R 3/8')
Pritisak otvaranja (bar) ! 16

KOM 3

3.
Ventil sigumosti sa dprugom DN 20
Pritisak otvaranja (bar) :•

KOM
32

4
I
1

4.
Ventil sigumosti sa o'prugom DN M36x2
Pritisak otvaranja (bar) : 25

KOM 2
.

1
i

5.
Ventil sigumosti sa tgcom DN 32
Pritisak otvaranja (bar) :125

KOM 2

6.
Ventil sigumosti sa oPrugom DN 10 (R 3/8")
Pritisak otvaranja (bar) :'16

KOM 2
1

7.
Ventil sigumosti sa oPrugom DN 10 (R 3/8')
Pritisak otvaranja (bait) :112

KOM 4

8.
Ventil sigumosti sa oPrugom ON 15 (R 1/2")
Pritisak otvaranja (bar) ::12

KOM 3

9.
Ventil sigumosti sa oprugom DN 15 (R 3/8')
Pritisak otvaranja (bar) :12

KOM 2

10.
Ventil sigumosti sa oprugom DN 10 (R 3/8")
Pritisak otvaranja (bar) :16

KOM 6

11.
Vent!! sigumosti sa ofrugom DN 10 (R 3/8")
Pritisak otvaranja (bar) : 10,5

KOM 4

12.
Ventil sigumosti sa oprugom DN 10 (R 3/8"9
Pritisak otvaranja (bar) : 10

KOM 3 !

13.
Ventil sigumosti sa oPrugom DN 8 (R 1/4")
Pritisak otvaranja (bar) : 6

KOM 3
1

14.
Ventil sigumosti sa oPrugom ON 25 (R 19
Pritisak otvaranja (bat) : 27,5

KOM 2
1
!

15.
Ventil sigumosti sa oPrugom DN 20
Pritisak otvaranja (bar) : 220

KOM 3 I

Ta6ena 2/a

I ,
YKYilHA BPETIHOCT 6e3 nAB (Amapa)
,
oovip Kall0He 6p. 7)

II
1 1

YKYrIAH 1013H0P REIB (Amapa)
1

ill YKYilHA BPE,1:1,HOCT ca RAB (Ammapa)
(Pen. 6p.l+peq.6p.11)
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске хЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација Јн/2100/007012020

табела 3— Испитивање и баждарење вентила сигурности за потребе ХЕ зворник

Р.
бр,

назив услуге .
•

Ј.М. Оквирна
количина

Јед._
цена

без ПДВ
(динара)

Јед.
цена

са ПДВ

(динара)

gредност
без ПДВ
(динара)

Вредност
са ПДв.

• (динара)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ($)

1'
Ventil sigurnosti tip A001-D10, PN40, G1/2",
Do=10mm, h=3mm, Кд=0,712, Potir-11bar ком 8

2 Ventil sigurnosti tip DBDS ЗОК1С/190Е, G1 %",
Potv=190 bar ком 12

табела 3/а
ј vКУпнд вРЕдност без пдв (динара)

(збир колоне бр. 7)
п УКУПАн ИЗНОС ПДв (динара)

јIј УКУПНА вРЕДНОСт са ПДв (динара)
(ред. бр.l+ред.бр.11)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: табела 1/а + табела 2/а + табела 3/а
А vКУпнд вРЕдност понvдЕ без пдв (динара)

(Збир редова 1 из Табеле бр.1/а, Табеле бр.2/а и Табеле бр.3/а)
6 vкvпдн износ пдв (динара)

(Збир редова 1/ из Табеле бр.1/а, Табеле бр.2/а и Табеле бр.3/а )
в vкvпнд вРЕдност понvдЕ са пдв (динара)

(А + 6)
Понуfјене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.
Количине предметних услуга из Обрасца структуре цене — Предмера и предрачуна услуга
су, због специфичности предметних услуга, дате оквирно тако да их наручилац може, по
потреби, кориговати у току извршења услуга или од неких Одустати, сходно стварно
исказаним потребама у току извршења услуга на терену.
Укупна цена у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Укупну уговорену вредност услуга fle формирати наручилац у току стручне оцене
понуда.
Плаћања fle се вршити по стварно извршеним услугама, у складу са понуђеним —
усвојеним јединичним ценама из Уговора. Укупн0 извршене количине услуга, по
уговореним јединичним ценама, ни у ком случају не моry бити — финансијски веnе од
уговорене вредности.

Место и датум Понуђач
М.П.

Напомена:
- Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвоfјачем овај образац потписује и оверава печатом понуfјач
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1Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
i Конкурсна документација Јн/2100/0070/2020

Упутств0 за попуњава њ~ е Обрасца структуре цене
ПонуFјач треба да поп ни образац структуре цене на следеFiи начин:
- у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДв за извршену услугу;
- у колону (6) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену ycnyry;
- у колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ и то тако што fie помножити

јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са оквирном количином (која је наведена
у колони 4.);

- у колону (8) уписати', колико износи вредност са ПДв и то тако што fie помножити
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са оквирном количином (која је наведена
у колони 4.).

- у ред бр. 1— уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ (тј збир колоне бр. 7)
- у ред бр. 11— уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. 111— уписује cIe укупна вредност са ПДВ (ред бр. 1+ ред.бр 11)
У РЕКАПИТУЛАЦИЈИ ~
- у ред А— уписује се укупна вредност понуде без ПДВ (Збир редова 1 из Табеле бр. 1/а,

Табеле бр.2(а и Табеле бр. 3/а);
- у ред Б— уписује се ~укупан износ ПДВ (Збир редова 1/ из Табеле бр 1/а, Табеле бр.2/а и

Табеле бр. 3/а);
- у ред В— уписује сее укупна вредност понуде са ПДВ (ред А ред 6 из табеле

РЕкАпитvлАциЈА)

- на место предвиfјено а место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца
структуре цене.

- на место предвиђено а печат и потпис понуТјач печатом оверава и потписује образац
структуре цене. ,
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ОБРАЗАЦ 3

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношFiу потврђује да је Понуду број
 за јавну набавку услуга "Испитивање и баждарење манометара и
вентила сиryрности", број ЈН/2100/0070/2020, Наручиоца Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг
Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана
  године, поднео независно, без договора са другим понуi7ачима или
заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да fie 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: Понуђач
М.П.

Напомена:
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за заступање
понуFјача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају да понуТјач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуfјача и сваког
подизвоfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
заступање понуfјача/подизвоfјача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАц 4

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС"
бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуi7ач дајем:

i

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде
број   за јавну набавку услуга "Испитивање и баждарење
манометара и вентила сиryрности", број ЈН/2100/0070/2020, поштовали обавезе које
произилазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења Понуде.

Датум:
М.П.

Понуfјач

Напомена:
Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашТiеног лица за заступање
понуђача из групе понуfјача и оверена печатом.

У случају да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава се доставља за понуfјача и сваког
подизвођача. Изјава Mqpa бити попуњена, потписана и оверена од стране овпашfiеног лица за
заступање понуFјача/подизвоfјача и оверена пвчатом.

Приликом подношења по н~ уде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга: "Испитивање и баждарење манометара и вентила
сиryрности", број ЈН/2100/0070/2020, на основу члана 88. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС`, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6)
подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ('Службени
гласник РС" бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

динара

динара

Укупни трошкови без ПДВ

ПДВ

 динара

Укупни трошкови са ПДВ

динара

динара

Структуру 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 З. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС`, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум: Понуfјач
М.П.

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуfјачи који су имали наведене
трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у 3аконом прописаном случају
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС; бр.124/12, 14/15 и 68/15)
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуТјача подноси заједничку понуду овај образац nomnucyje и оверава Носилац
посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвоfјачем овај образац потписује и оверава
печатом понуРјач.
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СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15,
68/15) саставни део заједничке понуде за "Испитивање и баждарење манометара и
вентила сиryрнОсти", број ЈН/2100/0070/2020 је споразум којим се понуђачи из групе
меfјусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану групе који fie бити
носилац посла, односно који fie
поднети понуду и који fle
заступати групу понуТјача пред
наручиоцем;

1

~.
~

2. Опис послова сваког од
понуТјача из групе понуђача у
извршењу уговора: ll ;

i
3.Друго: ~

1
iI ~I

1
1 ,

1

jI _

;

Потпис одговорног'лица члана групе понуђача:
i

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.
Датум:

Напомена: 1
У спучају подношења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај
Образац, а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен
Споразум у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који
обавезно садржи noдarriкe, из Обрасца (Прилог 1).
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ПРИЛОГ 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 коришfiења јединствених инструмената платног промета

ДУЖН И к:  
(назив и седиште ПонуFјача)
мАтични 6FOJ дУЖникА (понуТјача):  
тЕкуЋи РАчvн дvжника (понуђача):  
ПИБ ДУЖНИкА (Понуђача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ ЗА КОРИСНИКА
БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/210010070/2020
"Испитивање и баждарење манометара и вентила сигурности"

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

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, за ЈН/2100/0070/2020 — "Испитивање и
баждарење манометара и вентила сиryрности".
Овлашfiујемо Повериоца, да предату меницу број  (уписати
серијски број менице) може попунити у износу динара (и словима
 динара
) (минимално 90% од вредности понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком
важења (уписати број дана,мин.30 дана) дана дужим од рока важења понуде, с
тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашfiења за исти број дана.

Истовремено Овлашfiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од
 динара (минимално 90% од вредности понуде без ПДВ),и да безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеflим прописима
извршити наплату са свих рачуна Дужника  

— (унеми одговарајуће податке дужника — издаваоца менице — назив, место и адресу)
код банке, а у корист повериоца. Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд,
Балканска 13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250
Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13,
Банка Интеса АД.

Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — nnaFiaњe 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.
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта i
Конкурсна документација Јн12100/007012020 1

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

~
Меница је важеТiа и у случају да дође до промене лица овлашFiеног за заступање
Дужника, статусних промена или/и оснивања нових правних субјеката од стране
дужника. Меница је !потписана од стране овлашТiеног лица за засryпање Дужника
 (унети име и презиме овлашFiеног лица).

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

~  Издавалац менице ~

Услови меничне обавезе:
1. Уколико као поhуђач у поступку јавне набавке након истека~ рока за подношење

понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје прнуде у року њене
важности (опције понуде)

2. Уколико као иэабрани понуFјач не потпишемо уговор са Наручиоцем у року
дефинисаном п'озивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо
да обезбедимо средство финансијског обезбеђења у року дефинисаном у
конкурсној документацији.

Датум:
М.П.

Понуfјач:

I 1
i I

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

озбиљност понуде ~
• овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потlписивање менице и

меничног овл'ашТiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашfiење не потписује законски заступник понуfјача ~

• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од
стране банке

• фотокопију ОП обрасца I
• доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије

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

i
Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру
понуде.
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација Јн12100/0070/2020

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 коришfiења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

дvжник:  
(назив и седиште Понуfјача)
мАтични БРоЈ дУЖникА (понуђача): 
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуђача):  
ПИБ ДУЖНИкА (Понуfјача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА
БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0070/2020
"Испитивање и баждарење манометара и вентила сигурности"

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

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски број
 (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења
и овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта као
Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од 
динара, и словима
 динара (минимално 90%
од вредности Уговора без ПДВ), по Уговору, за јавну набавку број ЈН/2100/0070/2020 -
"Испитивање и баждарење манометара и вентила сигурности", број
  од   (заведен код корисника -
Повериоца) и бр.  од   (заведен код
дужника) као средство финансијског обезбеТјења за добро извршења посла, као
дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или
неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски
број) може се поднети на наплату у року доспеТiа утврfјеном Уговором број
 од године (заведен код корисника-
Повериоца) и број од године (заведен

• код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења уговора,
с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење
рока важења менице и меничног овлашflења, за исти број дана за који fie бити продужен
и рок важења уговора.
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0070/2020

ОвлашТiујемо Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ", Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца да у
складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности
бланко соло менице,i безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова. вансудски
ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текуfiег рачуна Дужника број

~ код Банке, а у корист текуТiег
рачуна Повериоца број 160-797-13 Banka lntesa.

Меница је важеflа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора доТје до:
промена овлашfiен1ик~ за заступање правног лица, промена лица овлашfiених за
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код
Дужника, оснивања 1 нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
значаја за правни промет.

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

Меница је потписана од стране овлашfiеног лица за заступање Дужника
i  (унети име и презиме овлашhеног лица).

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

Место и датум издавања Овлашfiења

Датум:
М.П.

Понуfјач:

Потпис овлашFiеног лица

Прилог: ;
• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро~извршење пос'ла
• овлашfiење iкојим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице

и меничног овлашfiења за конкретан посао, у случај.у да меницу и менично
овлашfiење ~не потписује законски заступник Пружаоца услуге

• фотокопију ;важеfiег Картона депонованих потписа овл'ашТiених лица за
располагање новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од
стране банке '

• фотокопију ОП1 обрасца~
• доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије

(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пос'ловне банке која је
извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра
меница и овiawTieњa НБС).
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
конкурсна документација ЈН/2100/0070/2020

ПРИЛОГ 4

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

за ЈН/2100/0070/2020 - "Испитивање и баждарење манометара и вентила
сигурности"

Датум 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ: КОРИСНИК УСЛУГЕ:

(Назив правног лица)

(Адреса правног лица)

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд

Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

трг Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта

Број Уговора/Датум:  
Број налога за набавку/наруцбенице (НЗН):  
Место извршене услуге/ Место трошка':  
Објекат:  

А) дЕтАљнА спЕциФикАциЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ-а) динара.
Предмет уговора (услуге) одговарају захтеваним услугама из Обрасца бр.2 Структура
понуfјене цене.

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет; рок, количину, јед.мере, јед.цену без
ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) / Извештај о извршеним
услугама.

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

❑ ДА
❑ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштеfiења
❑ ДА
❑ НЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:
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Навести позиције
рекламације):

које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају

Друге напомене (достављени докази о квалитету - безбедносни лист на српском језику
у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.,
100/2011), из fештај о извршеним услугама и друго):

Б) да је услуга извр'шена у обиму, квалитету, уговореном року
потвРђУЈУ:

Пружалац услу ~е:
1
1 

(Име и презиме)

и сагласно уговору

Корисник услуге: Овера надзорног органа2

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

(Потпис) (Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

1) у случају да се услуга односи на веFiи број Места трошка, уз Записник приложити
посебну спецификацију по Месту трошка.
2) потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

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

Обавеза Наручиоца iје,издавање писменог Налога за набавку без ~;обзира на предмет
набавке. i

i
НАПОМЕНА: ~;
Овај Записник се доставља само информативан0, шт0 значи да!Понуђачи исти не
дОстављају уз ПОнуду,

Појашњења: i

1. налог за набавку=наруџбеница (излазни документ ка Пружаоц~у услуга, издат на
основу vговора) оБАвЕзАн пРилог зАписникА.

2. Потпис од стра)I е наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног
лица за праfiење извршења уговора именованог Решењем.

З. Пружалац услуга, је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани
Записник

4. Обавеза наручио'цауе издавање писменог налога за набавку.
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Jfl "EneicrponpHopega Cp6Hje" Beorpail
OrpaHaK "ApHHcKo — .F1HrocKe XE" Eakma Eaura
KoHKypcHa AoKymewrawija JH/2100/0070/2020

MOTIEJ1 YrOBOPA 0 YCJ1YrAMA

JaBHa Ha6aBKa 6poj JH/2100/0070/2020

"licrnamBaH.e ii 6a)K,qapeFbe maHome-rapa ii BeHnina cHrypHocm"

Y cicnady ca damum Madan= yeoeopa u enemeHmuma Hajnoeo.rbHuje noHyde 6uhe
eatcrbytieH Yaoeop o jaeHoj Ha6aequ. rloHyhaq damu Moden yaoeopa nomnucyje, oeepaea u
docmaerba y noHyou.

Osaj yroeop 3aKrbyt-mnui cy y Bajmoj Bawm, gaHa rogme:

YrOBOPHE CTPAHE:

1. Jamie npegyaehe "Eneirrponpmepega Cp6mje" Beorpail,
OrpamaK "TIPMHCK041101MCKE X11,B,POEfIEKTPAHE" Bajmma BaulTa
Tpr rtywaHa JepKosaa 6poj 1, 31250 Bajma Baum
MaTINHin 6poj: 20053658
FMB: 103920327
TeKyrim pat-iyH 6poj: 160-797-13

• BaHKa: Banca Intesa aj Beorpag
Kora 3ac-ryna pyKosoglinaq 3a vmsec-nitAinje, mogepHinawija 11 pesm-rannaglija
nponsogmix arperaTa y OrpaHKy ApPIFICK0 — flpimcKe XE, Bajma Baw-ra, XerbKo
PIACVIMOBVIrl, ,quinn.mawinH)K., Ha ocHosy IlyHomobja BJ gliperropa Jfl Enc 6poj
12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogive,
(y gare m TeKcTy: Hapruinam Hrm KopHcHHK ycnyre)

II

2.

2a

2b.

113 

Ynnta 11 6poj 
MaTvp-imi 6poj:  

TeKyTim paLlyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acryna  
(y pare m TeKc-ry: ilpyRcanag ycnyre)

143  

Yninqa w 6poj 
MaTIILIHII 6poj:  
FMB:  
TeKyfim patiyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

((mak' apyne noHyOaqa unu nodu3eo1aq)

113 

Yni4t4a ii 6poj  
6poj:  

FMB:  
TeKyin4 paqyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

((mail apyne noHyOagia unu nodu3e0aq)

(It garbem TeKcTy 3aje1qHo: YroeopHe cTpaHe)
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i ЈП "Електропривреда Србије•' Београд ~

Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Баштаl
Конкурсна документација ЈН/2100/0070/2020 1

i 1
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ ~
Уговорне стране констатују :
о да је Наручилац сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС`,

бр.124/2012,14/2~015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак
јавне набавке број ЈН/2100/0070/2020 ради набавке услуге испитивања и
баждарења манометара и вентила сигурности;

о да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на
Порталу јавних набавки дана   године, као и на интернет страници
Наручиоца;

о да понуда Пружаоца услуге број   од   године, која је
заведена код Наручиоца под бројем: ~  дана  
године (у даљем тексту: Понуда), у потпуности одговара захтевима Наручиоца из
Позива за подношење понуда и Конкурсне документације;

о да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора број  
од године изабрао Пружаоца услуге за реализацију овог Уговора.

Напомена: празна поља у Уводним одредбама попуњаеа Наручилац.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА ~
i I

Предмет овог Угов~ора о услугама (у даљем тексту: Уговор) је пружање услуга
испитивања и баждарења вентила сигурности (у даљем тексту: Услуга), према
позицијама из Обра Iца структуре цене, а која се састоји од:

• испитивања вентила сигурности,
• баждарења ве'нтила сигурности по потреби, односно подешавења притиска

отварања на захтевану вредност,
• пломбирања веiнтила сигурности и
• издавања Извештаја о испитивању за сваки испитани вентил сигурности.

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи Услуге у
свему према сопственој Понуди, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за
предметну јавну набавку, који као прилози чине саставни део овог Уговора.
Пружалац услуга гарантује Наручиоцу да испуњава законом предвиfјене услове за
обављање делатностlи вршења услуга за сво време извршења уговорних обавеза.
Пружалац услуга гарантује Наручиоцу да поседује потребне стр,учне способности,
кадровски капацитет i техничка средства потребна за обаваљање yr,i ворених послова.
Пружалац услуга се обавезује да услуге из овог Уговора изврши у складу са прописима
Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима за врсту, 'грироду и намену
средстава и опреме, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

Делимично извршење у',говора Пружалац услуге Fie у складу са Понудом, ycmynumu
подизвођачу:  1  (назив
Подизвођача из АПР) и т' о:  1 
(опис послова), са процентом учешћа у понуди од  (бројчано исказани
процента) (попуњава Понуђач).
Пружалац услуге који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично
уступио подизвоfјачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију услуге.
Група понуfјача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за
извршење обавеза по основу овог Уговора.

Члан 1.

Страна 51 од 72



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
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ЦЕНА
Члан 2.

Цена Услуга из члана 1 овог уговора износи:   (Напомена: укупну
уговорену вредносм услуга 1=ie формирати Наручилац у току стручне оцене понуда)
динара без ПДв.
Уговорене јединичне цене по позицијама Обрасца структуре цене су јединичне цене из
Понуде Пружаоца услуге.
На цену Услуге из става 1. и става 2. овог члана обрачунава се припадајуFiи порез на
додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.
Укупно извршене количине услуга, по уговореним јединичним ценама, ни у ком случају
не моry финансијски бити веflе од уговорене вредности.

ндчин плАЋАњА
Члан 3.

Наручилац не може да прихвати било какво авансно nnafiaњe.
ПлаFiања fie се вршити сукцесувно, искључиво за извршене услуге, у складу са
количинама пружених услуга и уговореним јединичним ценама.
Пружалац услуга се обавезије да након извршења услуга, по сваком појединачном
Захтеву за испитивање достављеног од стране Наручиоца, испостави исправан рачун
дирекrно организационој целини Наручиоца за чије потребе је извршио услуге.
Обавезан прилог уз сваки рачун је Записник о пруженим услугама потписан без
примедби од стране одговорног лица Наручиоца за npaFieњe извршење Уговора и
одговорних лица Пружаоца услуга.
Основ за потписивање Записника о пруженим услугама представљају Извештаји о
испитивањима, појединачно за сваки испитани сиryрносни вентил, достављени
Наручиоцу од стране Пружаоца услуга. Пружалац услуга је овавезан да Извештаје о
испитивањима достави организационој целини корисника услуга у року од највише 10
дана након спроведених испитивања.
У испостављеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваТiене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришFiења различитих шифрарника и софтверских решења
није мoryfie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуга је
обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са
захтеваним називима из конкурсне документације и прихваfiене понуде.
Пружалац услуга се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове
на број јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца).
Рок за достављање рачуна је 05. у месецу за за услуге извршене у претходном месецу.
Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биfiе враfiени Пружаоцу услуге, а
плаfiање одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.
Пружалац услуге рачуне за извршене услуге доставља доректно организационој целини
Корисника услуге за чије су потребе пружене услуге:

• За услуге пружене за потребе ХЕ Бајина Башта, тј. услуге специфициране у табели
1 Обрасца структуре цене, рачуни се достављају се на адресу ХЕ Бајина Башта,
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!

Адресе Уговорних ст'рана за пријем извештаја, рачуна, писмена и друге поште, су
следеће: ;
Корисник услуга - Организациона ХЕ Бајина Башта: ~

Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд
~ Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта,

Корисник услуга - Ор~га'низациона Лимске ХЕ:
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
ј "Лимске-Хидроелектране" Нова Варош

Трг Војводе Бојовиfiа 4
31320 Нова Варош

Корисник услуга - Организациона ХЕ Зворник:
Јавно предузеFiе "Електропривреда Србије" Београд

• Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта ~
ХЕ "Зворник" i

Краља Петра 1 број 40. i
' 15318Мали 3ворник i

Пружалац услуге:

Подизвођач:

~ ЈП "Електропривреда Србије" Београд ~
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

~ Конкурсна документација JH/21001007012020 i

• За услуге пружене за потребе Лимске ХЕ, тј. услуге специ!фициране у табели 2
Обрасца струkктуре цене, рачуни се достављају се на адресу Лимских ХЕ,

• За услуге пру~жене за потребе ХЕ Зворник, тј. услуге специфициране у табели 3
Обрасца структуре цене, рачуни се достављају се на адресу ХЕ Зворник,

Корисник услуге cei обавезује да Пружаоцу услуга плати извршене Услуге динарском
дознаком, у року до 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна на
писарници Корисниа'услуге.
Обавезе које доспевају након истека акryелног Трогодишњег Програма пословања, биfiе
реализоване највише!до износа средстава, која ћe за ту намену бити одобрена у новом
програму пословањ~а ЈП ЕПС за године у којима fie се• плаfiати уговорене обавезе.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОДЕНЦИЈА
~ Члан 4.

 (назив)
i  (адреса)

'  (место)

I
  (назив)

~• (адрвса)
 (место)
i

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ
I! Члан 5.k ~

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге редовно врши плаfiања пружених
услуга на начин и у роковима утврfјеним овим Уговором.I ~
Све исплате по основу овог Уговора биfiе извршене на рачун Пружаоца услуге: број
 код банке: 

i
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Члан 6.
Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације
предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и
информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и
иформација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са
извршењем овог Уговора.
Корисник услуге има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна образложења
материјала које Пружалац услуге припрема у иэвршењу Услуге која је предмет овог
Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на
задовољавајуfiи начин остварио циљ овог Уговора.

Члан 7.
Корисник услуге се обавезује да, у складу са утврFјеним роковима за извршење
уговорених обавеза, информише Пружаоца услуге о резултатима разматрања
материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог
Уговора и оцени прихватљивости истих.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 8.
Пружалац услуге је дужан да у року од 10 (словима: десет дана) од дана закључења
Уговора затражи од Корисника услуге све потребне информације, разјашњења,
документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраflе се
да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пружалац услуге је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобаfјање
од плаТiања такси и пореза за део услуга које су утврfјене у Прилогу овог Уговора, а у
складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге је дужан да пружи Услугу Кориснику услуге у складу са својим
целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику
услуге о унапреFјењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнуfiима, која
се односе на предмет овог Уговора.

Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Корисника услуге, презентира и стручно
образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у
реализацији Услуге по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуге, као и
о другим питањима која захтевају усклаfјеност решења.

Пружалац услуге се обавезује да на захтев Корисника услуге припреми приступачне
информације, ради упознавања запослених, представника огранака и зависног
привредног друштва Корисника услуге и надлежних институција о резултатима анализа
и припремљеним актима везаним за реализацију предмета овог Уговора.

Члан 9.
Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој
учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима
располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.
Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу
као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.
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РОК И ДИНАМКА ИЗВРШЕFbА УСЛУГА
I~ Члан 10.

Пружалац услуга fie'; пружање предметних услуга эапочети одмах након обостраног
потписивања Уговоlра и увоFјења у посао од стране Наручиоца.~
Наручиоц fle Пружаоца услуга увести у посао у року од највише 20 календарских дана
од дана ступања Уговора на снаry о чему Fie сачинити Записник о увоfјењу у посао.
Пружалац услуга Fie пружање предметних услуга вршити сукцеси~вно, у зависности од
тренутно исказаних потреба Наручиоца.
Наручилац fie Пружаоцу услуга сукцесивно, у складу са својим потребама, достављати
Захтеве за испитивање са спецификацијом вентила сиryрности које у том моменry
планира да испита. Захтеви за испитивање Fie се достављати у року од најмање 7 дана
пре планираног термина за испитивање.
Пружалац услуга је обавезан да се одазове на Захтев Корисника услуга и да у
планираном термину изврши испитивања вентила сиryрности наведених у
спецификацији достављеној уз Захтев.
Пружалац услуга је об'авезан да пружање предметних услуга вршити у периоду од дана
увођења у посао до испуњења уговорених обавеза а најкасније до 31.12.2021. године
према динамици која fie бити одреТјена у складу са потребама Корисника Услуга.

МЕСТО ИЗВРШЕF6А УСЛУГА
~

Члан 11.
Пружалац услуга се об;авезује да пружање услуга на испитивању и баждарењу вентила
сиryрности изврши организационим целинама Огранка "ДринскоlЛимске ХЕ" Бајина
Башта, и то: i

• За организациону целину ХЕ "Бајина Башта" Бајина башта места пружања услуга
су ХЕ Бајина Башта и РХЕ Бајина Башта

• За организациону целину "Лимске ХЕ" Нова. Варош места пружања услуга су ХЕ
Потпеfi, ХЕ Бисl рица, ХЕ Кокин Брод и ХЕ Увац

• За организационаl целина ХЕ "Зворник" Мали Зворник место пружања услуга је
ХЕ Зворник

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕЊА ~

' Члан 12.
Меница као СФО за д~ Обр0 извршење посла
Пружалац услуге је дужан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 10
(десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора, као одложни услов из члана 74.
став 2. Закона о обл~игационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29178, 39/85, 45/89 —
одлука УСЈ 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
Кориснику услуге: i
1) Неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу бланко

соло меницу, са клаузулом "без протеста", потписана од стране законског заступника
или лица по овлашhењу законског заступника, на начин који і  рописује 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) и која је евидентирана у
Регистру меница и овлашТiења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком
о ближим условима, садржини и начину воFјења регистра меница и овлашТiења ("Сл.
гласник РС' бр. 56/11 и 80/15).
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2) Менично писмо - овлашfiење којим Пружалац услуге овлашfiује Корисника услуге да
може наплатити меницу на износ од минимум 10°/о од укупне 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 овлашТiења, које мора бити издато на основу Закона о
меници.

3) ОвлашТiење којим законски заступник овлашТiује лица за потписивање менице и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашflење
не потписује законски заступник Пружаоца услуге.

4) Фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима Пружаоца услуге код пословне банке, оверену од стране
банке.

5) Фотокопију ОП обрасца.
б) 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
н6с).

Меница може бити наплаfiена у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиfјен уговором.
Уколико се СФО за добро извршење посла не достави у уговореном року и на дефинисан
начин Корисник услуге има право да наплати СФО за озбиљност понуде.

Члан 13.
Достављање средства финансијског обезбеfјења за добро извршење посла из овог
члана представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док
се одложни услов не испуни.
Уколико се средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посла не достави у
остављеном року, сматраfiе се да је Пружалац услуге одбио да закључи Уговор.

И3ВРШИОЦИ

Члан 14.
Иэвршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.
Пружалац услуга гарантује наручиоцу да Fie предметне услуге пружати извршиоци који
поседују потребне стручне способности и квалификације и који испуњавају законом
предвиFјене услове за обављање ових послова
Пружалац услуге доставља Кориснику услуге списак свих извршилаца, са наведеним
квалификацијама и дефинисаним активности које fie обављати у извршавању Услуге.
Списак извршилаца је као Прилог саставни део овог Уговора.
Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или
више извршилаца, као и на необразложен захтев Корисника услуге Пружалац услуге је
дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним
квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуге.
Ако Пружалац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за време
трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац
услуге.
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Члан 15.

ПРУжалац Услуге и извршиоци који сУ ангажовани на извршаваи~У активности које сУ
предмет овог Уговора, дужни су да чувајУ поверљивост свих података и информација
садржаних У документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и
обавештењима, до којих доFјУ У вези са Реализацијом овог Уговора и да их користе
искључиво за обављање те Услуге, а У складУ са Уговором о чувањУ пословне тајне и
поверљивих инфорlмација који је ПРилог Уз овај .УговоР.
Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио ПРУжаоцУ Услуге
У извршавањУ предмета овог Уговора, ПРУжалац Услуге не може стављати на
Располагање треfiим лицима, без претходне писане сагласности Корисника Услуге.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 16.
ПРУжалац Услуге пог врFјУје да је носилац права интелектуалне својине и да fie предмет
овог Уговора извршав'ати Уз поштовање обавеза које произилазе из важеfiих прописа
који РеryлишУ права4, и'нтелектуалне својине У Републици СРбији.
НакнадУ за коришflење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалнУ
повредУ заштиfiеник ;права интелектуалне својине треFiих лица, сноси У целости
ПРУжалац Услуге. f I
Корисник Услуге имlа право трајног и неограниченог коришfiења свих Услуга које сУ
предмет овог Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења, као и без
икакве посебне накнаде. I

ЗАКlbY4EFbE И СТУПАF6Е НА СНАГУ УГОВОРА I

Члан 17. ~
Овај УговоР сматра се закљученим када га потпишУ овлашfiени представници Уговорних
страна.

Овај УговоР ступа наi сиаry када ПРУжалац Услуге У складУ са Роком из члана 12. овог
Уговора достави МеницУ за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ УГОВОРА'

Члан 18.
Овај УговоР се закључује до обостраног испуњења Уговорених обавеза, а најкасније до
30.04.2022. године. I I

i
` Члан 19.

Овај УговоР и његови ПРилози сачињени сУ на српском језикУ.

На овај УговоР примењују се закони РепУблике СРбије.

У сл ча епо а ме одавно п аво е п аво Реп блике С би'е, а по пак се води наУ ЈУ Р Р Р Ј Р У Р Ј ~ТУ
српском језикУ.
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ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ИЗвРШЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац Tie, приликом закључења Уговора, својим актом одредити одговорна лица за
праfiење извршења и реализације овог Уговора од стране Наручиоца, а Пружалац
услуга fie одредити одговорно лице задужено за извршење Уговора од стране Пружаоца
услуга. Решења о именовању одговорних лица Уговорне стране су обавезне доставити
једна другој најкасније на дан ступања Уговора на снаry.
Детаљније о задацима и овлашћенима одговорних лица fle бити дефинисано у
наведеним актима који fie бити прилози Уговора.
Одговорна лица за npafieњe извршења уговора посебно су одговорна за израду и
потписивање Записника о пруженим услугама.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УСЛУГЕ

Члан 21.
Квантитативни и квалитативни пријем пружених услуга fie се вршити сукцесивно, у
складу са динамиком пружања услуга, а констатоваFiе се Записником о пруженим
услугама потписаним без примедби од стране одговорног лица за извршење уговора са
стране Наручиоца и одговорног лица за извршење уговора са стране Пружаоца услуга.
У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и
квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах
достави Пружаоцу услуге у року од 5 (словима: пет) дана.
Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге
приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 5 (словима: пет) од
момента пријема рекламације о свом трошку.

вишА силА
Члан 22.

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

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења
Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга,
проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове; који настану у периоду трајања више силе,
односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава
рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна
страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу
писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор.
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НАКНАДА ШТЕТЕ '

Члан 23.
Пружалац услуге је у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге
неиспуњењем, де I имичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза
преузетих овим Угов ором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и
уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац
услуге је сагласан да, Кориснику услуге исту накнади, тако што К~ орисник услуге има
право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз
издавање одговарај,уfi`ег обрачуна са роком nnaFiaњa од 15 (словима: петнаест) дана од
датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неТiе бити одговорна за било какве посредне штете и/или за
измаклу корист у би I о~ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета,
а које би могле да пр4оистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању
груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на
страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничаван~а/искључивања одговорности се не односе на одговорност било
које Уговорне стране~i када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни,
као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 14. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА
I
I
1

У случају да Пружалац; услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене
Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу
од 0,5°/о од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у
максималном износу4 од 1 О% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на
додату вредност. '
ПлаТiање пенала у скла'ду са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет)
дана од дана издавања'I рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.
Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је веfiа
од износа тих пенала, , има право на накнаду разлике измеFју претрпљене штете у
целости и исплаfiених пенала.

1 ~
~

РАСКИД УГОВОРА~ '
1
1

Свака Уговорне стра; е може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у
случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања
или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане
изјаве о једностраном iраскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног
рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.
Корисник услуге може 'једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед
престанка потребе за , ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о
једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15
(словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Члан 24.

Члан 25.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе
одреfјених у члану 115. Закона, моry у писменој форми путем Анекса иэвршити иэмене
и допуне овог Уговора.

Члан 29.

Уговорне стране су сагласне да %e сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране Fie
решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки
спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а
поступак се води на српском језику.

Члан 30.
На односе Уговорних страна, који нису уреFјени овим Уговором, примењују се
одговарајуfiе одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких
норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 31.

Саставни део овог Уговора чине:

1. Конкурсна документације за јавну набавку број ЈН/2100/0070/2020

2. Споразум о заједничком наступању — у cnyvajy подношења Заједничке понуде
3. Понуда Пружаоца услуга, број од . године, која је

код Наручиоца заведена под бројем дана године
(не попуњава понуl'`јач)

4. Образац структуре цене
5. Решења о одговорним лицима од стране Наручиоца, за извршење и реализацију

Уговора
б. Списак извршилаца
7. Изјава о безбедности и здрављу на раду
8. Прилог о безбедности и здрављу на раду
9. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
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Члан 32.
Овај Уговор је сачињен у б(шест) истоветних примерка, од којих ј
за Наручиоца/Корисника услуге и 2 (два), идентична, примерка за

1

,
i
i

КОРИСНИК УСЛУГЕ:
I i

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско—Лимске!ХЕ" Бајина Башта

I '
Жељко Рисимо'виFi, дипл.маш.инж.

руководилац за инвестиције, модернизација и
ревитализација производних агрегата у

Огранку Дринско — Лим'ске ХЕ, Бајина Башта

4 (четири) примерка
ружаоца услуге.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

(назие понуfјача)

(потпис)

(имв, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)

Напомена: Приложени 'модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину Уговора који fie бити закључен са изабраним понуђачем коме буде
додељен Уговор о јавној набавци.
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УГОВОР
о чувању пословне тајне и поверљивих информација.

за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0070/2020 - "Испитивање и баждарење
манометара и вентила сиryрности"

Закључен измеТју

1. Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко
Рисимовић, дипл.маш.инж., на основу Пуномоfiја ВД директора ЈП ЕПС број
12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
мБ 20053658
ПИБ 103920327
Текуfiи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: Наручилац/Корисник услуге)

и
2.  из 

Улица   број 
кога заступа ,  
мБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  
(у даљем тексту: Пружалац услуга)

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

Улица   број 
кога заступа , 
мБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  

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

У даљем тексту за потребе овог Уговора - заједнички назив Стране.
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Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком услуга "Испитивање и
баждарење манометара и вентила сиryрности", Јавна набавка број
ЈН/2100/0070/2020 (у iдаљем тексту: Услуге), oмoryFie приступ и размену података који
чине пословну тајну, kao и података о личности, те да штите њихову поверљивост на
начин и под условима утврТјеним овим Уговором, законом и интер им актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број
од . године.

~
Члан 2.

Стране су сагласнеiда термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
односа имају следеТiе значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није
опште позната нити је доступна треfiим лицима која би њеним коришћењем или
саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
заштиfiена одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
обавезама или одговарајуFiим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би
саопштавање треfiем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;~
Држалац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришfiење пословне
тајне; ~

I
Носачи информациј~а —'  су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали,
физичко поље и информа.ционе базе података у којима је садржана или преко које се
преноси Пословна тајна;

1 ~
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 пратеfiу документацију;

i
Давалац — Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који
представљају пословну тајну;

Прималац — Страна која од Даваоца прима податке који представл~ају 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 чијемi налоry, 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 докуме i т у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго
својство информације;i i
Физичко лице је човекна кога се односи податак, чији је идентитет одреТјен 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, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације,
услове и околности свих преговора и сваког уговора измеfју Корисника у Пружаоца
услуга.
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 треТiе стране.

Свака страна fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важеТiим Законом
о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уреfјено,
• ниједна страна нefie користити пословну тајну или поверљиве информације друге

стране,
• неfiе одавати ове информације треfiој страни, осим запосленима и саветницима

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

• 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 обавеэује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било
ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, одмосно
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 важеfiим 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 oмoryfiиo
Даваоцу да се успротиви таквом налоry или захтеву;
б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашFiеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за
поступање. наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама
Примаоца из овог Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или
финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.
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~ конкурсна документација ЈН/2100/0070/2020~I
Поред тога горе н Iаведене обавезе и ограничења се не односе на информације које
Давалац даје Примао;цу, тако да Прималац може да документује да.је:

• то било познаг о~ Примаоцу у време одавања,
• дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,
• то примљено правним путем без ограничења употребе од треflе стране која је

овлашfiена да ода, .
• то независно р''азвијено од стране Примаоца без приступа или коришfiења

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

Члан 5.

Стране се обавезују да fie пословну тајну, када се она размењује преко неэаштиFiених
веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих
метода криптовања, комбинованих са одговарајуТiим поступцима који заједно обезбеђују
очување поверљивости података.

1 I
i Члан 6. .

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

Задужено лице), ,
• поштанску ад iecy за размену докумената у папирном облику, кад се подаци

раэмењују у папирном облику
• е-маил адресу I за размену електронских докумената, кад се подаци достављају

коришТiењем и I тернет-а
• и да о томе обавести друry Страну, писаним документом који је потписан од стране

овлашFiеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података к~оји представљају пословну тајну не може почети пре испуњења
обавеза из претходног става.

1
Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка
у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом
поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем
електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.
~

Уколико је примопредаја обављена коришfiењем електронске поште, Прималац је
обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље
поруку са потврдом да је порука примљена.

i
Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном
пословном тајном у року од два радна дана, рачунајуnи у овај рок и дан када је порука
послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене посryпак за
откривање разлога каш'њења у достављању информације да је порука са приложеном
пословном тајном примљена.

1 ~Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није
нарушена, као и да ни'суІнарушене одредбе овог Уговора.
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Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем,
врши се уз следеhу напомену: „Информације које се налазе у овом документу
представљају пословну тајну   . Документ или његови делови се не моry
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 следеТiе ознаке степена тајности:

За Корисника услуге:

Пословна тајна
Јавно предуэеТiе „Електропривреда Србије"

Балканска 13., Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, ТргДушана Јерковиfiа број 1,

или:

Поверљиво
Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије"

Балканска 13., Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, ТргДушана Јерковиfiа број 1,

За Пружаоца услуге:

Пословна тајна

или:
Поверљиво

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације fie се сматрати
пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и
уколико је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу
достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или
су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну
тајну у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао
случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.
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Члан 10.

Давалац остаје в 1і асник достављених података који представљају пословну тајну.
Давалац има правоi д'а, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраfiај оригиналних
Носача информација iкоји садрже пословну тајну Даваоца.

На касни е ок од т и есет 30ј ј у р у ;р д ( ) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у
обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну
Даваоца и уништиг и', све копије и репродукције тих података (у било ком облику,
укључујуfiи, али не ограничавајуfiи.се на електронске медије) које су у поседу Примаоца
и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

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

1
,

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штеry коју претрпи Давалац услед кршења
одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од
стране тpefier лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Члан 12.

Прималац признаје дапословна тајна и/или поверљиве информац,ије Даваоца садрже
вредне податке Даваоца и да fie свака материјална повреда овог уговора изазивати
последице које су дефинисане законом.

i ,
Члан 13.

Стране Tie 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;суда.

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 овлашТi'ених представника
сваке од Страна.

Члан 15.

На све што није регу' лисано одредбама овог Уговора, примениfiе се одредбе
позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет
Уговора. 4

1 Члан 1б.

Овај Уговор се сматра~ закљученим на дан када су га потписали овлашflени заступници
обе Стране, а ако га ~Еовлашflени эаступници нису потписали на исти дан, Уговор се
сматра эакљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Обавезе према очуван~у поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које
су претходно дефинисане важе трајно.
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Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка
за Наручиоца/Корисника услуге и 2 (два), идентична, примерка за Пружаоца услуге.

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

КОРИСНИК УСЛУГЕ: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

Жељко РисимовиFi, дипл.маш.инж.
руководилац за инвестиције, модернизација и

ревитализација производних агрегата у
Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта

(назив nонуfјача)

(nomnuc)

(име, nрезиме и функција потnисника модела
уговора/уговора)
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Прилог о безбедности и здрављу на ,раду

I за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0070/2020
"Испитиван~е и баждарење манометара и вентила сигурности"

~ I
НАРУЧИЛАЦ:

Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране' Бајина Башта,
трг Душана Јерковиnа број 1, 31250 Бајина Башта,
кога заступа руковоfдилац за инвестиције, модернизација и ревитализација
производних агрегаг а; у Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко
Рисимовиfi, дипл.маш.инж., на основу ПуномоТiја ВД директора ЈП ЕПС број
12.01.178416/1-20 од 30.03.2020: године
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327 ` {
ТекуТiи рачун број. 1160-797-13, Банка Интеса АД

G(у даљем тексту: Наручилац/Корисник услуга)
G i
~ и

Улица

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: I
 из  
  број  ~, 

кога заступа  ј  ,  
МБ  
ПИБ 

LТекуfiи рачун број:  i 
(у даљем тексту: Пружалац услуга) ~
Чланови групе/подиэ о Тјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постојв)

1   из  
Улица   број 

~  Iкога заступа
МБ ~ 
ПИБ ~ 
Текуflи рачун број:  
2 ~  ив  1 

~Улица   број
кога заступа ,  
МБ ' 
ПИБ 
Текуflи рачун број:'  

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)
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Уводне одредбе
Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности
и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора
за јавну набавку број ЈН/2100/0070/2020 "Испитивање и баждарење манометара и
вентила сигурности" као и свих других лица на чије здравље и. безбедност моry да
утичу услуге које су предмет Уговора.
Стране су сагласне:
1 Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапреТјење безбедности и здравља
на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима
Наручиоца/Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно
спровоТјење 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 Пружаоца услуга да се приликом пружања услуга које су
предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
спровоfјењем 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 спровоi7ење Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката
Наручиоца, која реryлишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на
најмањи моryТiи ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.
111 да Пружалац услуга прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
Пружаоца услуга, 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 тексry: БЗР).
2. Пружалац услуга, 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 реryлишу ову
материју и интерним актима Наручиоца.
3: Пружалац услуга дужан је 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 заштиту на раду буду
прилагоfјени и обезбеfјени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и
свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Уговора, суседних
објеката, пролазника или учесника у cao6paTiajy.
4. Пружалац услуга дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
пружања услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР
(подизвоFјаче, кооперанте, повезана лица).
5. Пружалац услуга 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/Корисника услуге, а посебно су дужни да се придржавају следеfiих правила:
5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоFјења мера БЗР;
5 2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту
на раду;
5.3. процедуре Наручиоца за спровоi7ење система контроле приступа и дозвола за рад
увек морају да буду испоштоване;
5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек
морају да буду испоштоване;
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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 jer уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашflено
фотографисање; I
5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедноiти у cao6paFiajy.
6. Пружалац услуга је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених
и свих других лицаl која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неТiе сносити никакву одговорност
нити исплатити накна'де/трошкове Пружалац услуга по питању повреда на раду, односно
оштеfiења средставаза рад.
7. Пружалац услуга дужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снаry за
коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама
у складу са 3аконо~м као и прописима који реryлишу Б3Р у Републици Србији и која fie
бити опремљена одговарајуfiим средствима и опремом за личну заштиту на раду за
пружање услуга који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици
Србији који реryлиишу ову материју и интерним актима Наручиоца. `
8. Пружалац услуга дужан је да о свом трошку обезбеди све пlотребне прегледе и
испитивања, односно ,стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад
која fie бити коришfiена за пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са
прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и интерним актима
Наручиоца. {
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 неflе бити дозвољено.
9. Пружалац услуга дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
почетка пружања услуга, достави:
9.1 списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати
са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР, I
9.2 списак средстава за рад која Tie бити ангажована за пружање услуга, и
9.3 податке о лицу за БЗР код Пружалоца услуга. I

Уз списак лица изстава 9.1. ове тачке, Пружалац услуга је дужан да достави
доказе о: 
9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених, I
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. коришfiењу сре I става 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.
Пружалац услуга дужан је да лицу одреFјеном од стране Наручиоца омоryfiи
перманентно мoryfiнo'ст, за спровоfјење контроле примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад. ; , I
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или другик лица која је наступила услед извршења I Уговора, наложи
заустављање даљег пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци и о томе
одмах обавести Пружаbца услуга као и надлежну инспекцијску службу.
Пружалац услуга се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из ставlа 3. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
capaFjyjy у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Стране су дужне да, у с~Јі учају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуfiи у обзир
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за
отклањање ризика од повређивања, односно оштеfiења здравља запослених, као и да
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промптно обавештавају једна другу 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 утврТјује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца
одређује се лице за координацију спровоТјења заједничких мера којима се обезбеђује
безбедност и здравље свих запослених.
12. Прцжалац услуга дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим
догаfјајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуга, који су предмет
Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Пружалац услуга дужан је 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(шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири)
примерка за Наручица/Корисник услуге и 2 (два), идентична, примерка за Пружаоца
услуга.

КОРИСНИК УСЛУГЕ: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

Жељко Рисимовиfi, дипл.маш.инж.
руководилац за инвестиције, модернизација и

ревитализација производних агрегата у
Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта

(назив nонуђача)

(nomnuc)

(име, nрезимв и функција nотписника модела
уговора/уговора)
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