
%in
Abeahv Awe'

,Eneicrponpimpwla Cp6Hje" Beorpaxt - OrpamaK „AptuicKo — Ilmmcke XE" Bajima Baum
KoHKypcHa ,aoKymeHTaLiiija JH/2100/0088/2020

IHT

JABFk) r1PEIV3EFIE „Ei1EKTP011P1113PEAA CP5MJE" 5E0rPA,E1

01PAHAK „API4HCK0 -111#1MCKE XE" 5AJI4HA pAWTA

KOHKYPCHA 11:10KYMEHTALMJA

3a nogHoweHDe noHyga y o-raopeHom noc-rynky jaeHe Ha6aaKe

3a jaBHy Ha6aBicy Ao6apa 6poj JH/2100/0088/2020

„MaTepmjan 3a oAp)KaBaFbe xmrmjeHe Bo3mna BO3HOr napKa"

KOMMCMJA

3a cnpOBobeFbe JH 6poj JH/2100/0088/2020

cpoprompaHa PeweH,Dem 6po. 6.05.4 - E.02.01. — 294588/3- 2020

1. NiliflyTMH Cmnsimfi- npegc

2. FopaH C-rameHmii- LinaH

3. pomagap HmKonmh- LinaH- ce

4. 
I 
paraH Teumb- LinaH

KOHKy cHa goKymeH-rawja 3asexpHa y Jfl Enc - OrpaHag "gpmcKo - Timm XE", Bajma
Saw-ra 6poj 6.05.4 - E.02.01. - 294588/t'(2-2020

ogn9. 11. 2020  . ropme

Bajima BawTa, HoBem6ap 2020. romme

6.05.4-E.02.01.-294588/10-2020



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак ;,Дринско - Лимске хЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0088/2020

На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15
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1. општи поДАци о Јi4вноЈ ндБАвци

Назив
Наручиоца

'

и адреса

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

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

ХЕ „Бајина Башта".
Интернет
Наручиоца

страница www.eps.rs

Врста
i

поступка Отворени поступак

Пр

i

дмет јавне набавке,
i

Набавка добара:
„Материјал за одржавање хигијене возила

возногпарка"

Опис
i

сваке партије
1

Јавна набавка није обликована по партијама

Циr 

Ii

поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Конгтакт

'!

ii

За техничка питања:
Горан Стамениfi

За општа питања :
Милутин Симић, дипл.ецц.
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Jfl „Eneuponrampeita Cp6Kje" Beorpaii - OrpaHaK „ripmHcKo — MomKe XE" Bajima Baum
KomypcHa goKymeHrawja JH/2100/0088/2020

2. noilAwa 0 11PE,GAMETY JABHE HABABKE

I. onmc rIPEAMETA JABHE HABABKE

• lipegmeT jaeHe Ha6aeKe JH/2100/0088/2020 je maTepmjan 3a ommcaambe
xmrmieme B031l/la BO3HOr napaa

II. 03HAKA 11 WMcDPA 1013 onwTEr PELIHMKA HABABKVI

• 03HaKa — gen0BM H npm6op 3a BO3Hi1a H FbHXOBB moTope

• Wticiva — 34300000

III. JABHA HABABKA HMJE 05.11MKOBAHA no 11APTMJAMA.
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i i
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,

КО ИЧИНА, ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЋЕF6А КОНТРОЛЕ И
Об 3БЕЋИВАFbЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК. И МЕСТО ИСПОРУКЕ

3.1. ~ РСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА
Предм 'т јавне набавке ЈН/2100/0088/2020 је Набавка материјала за одржавање хигијене
возила возног парка.

Специ икација и захтеване техничке карактеристике предметних добара су детаљно наведени
У ОбрасцУ број 2- Образац структуре цене, ове Конкурсне документације.
ПонУђена добра морајУ У потпуности испуњавати све захтеве У погледУ квалитета и техничких
карактеристика.,

i
да би понуда била одговарајуТiа и прихватљива, Понуђач испуњеност техничких захтева
мора доказати достављањем оригиналне документације или каталошког материјала или
копије каталошког материјала или други докази из којих се недвосмислено види да
понуfјена добра имају захтеване техничке карактеристике.

Уколико, ПонУfјач не достави наведене доказе, његова понуда fie бити оцењена као
неприхватљива, а Уколико достави доказ из којег се види да понУFјено добро не испуњава
захтеване техничке карактеристике, његова понуда fie бити оцењена као неодговарајуfiа.

3.2. ROK ИСПОРУКЕ

Изабра~и ПонУfјач је обавезан да испорукУ предметних добара врши сукцесивно, након
закључења Уговора по захтевУ Наручиоца, најкасније У рокУ од 3 (три) радна дана од дана
пријем~i писаног захтева Наручиоца, односно позива путем е-maila (ПонУfјач У понуди наводи
е-mail а~дресУ на којУ Fie Наручилац Упутити позив). Обавеза изабраног ПонУfјача је да потврди
пријем maila, Уколико му је позив УпУfiен У тој форми.
Уколик ~ Пон ач пон и жи ок о захтеваног, или га опште не пон и На чила fie, У~ Уд дУ р д У Уд ~ рУ ц
његовУ~понудУ одбити као неприхватљивУ.

3.3. ЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука се може вршити У периодУ понедељак — петак 07-13 часова, Уз претходнУ најавУ,
минимул два дана пре испоруке, на cneдeFiY е-маил адресУ:
qoran.s amenic(cr~eps.rs

Продав ; ц мора, о свом трошкУ, комплетан обим предметних добара, испоручити на следеfiУ
адресУ ; аручиоца:

1 ,
1 ,

ЈП ЕПОi
Ограна "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перуflац
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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 ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

Ред.
бр.

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

1'

Услов•
да је понуfјач регистрован код надлежног органа,. односно уписан у 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 понуfјач подноси понуду са подизвоТјачем, овај доказ

доставити и за сваког подиавођача

2•

Услов•
да понуFјач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуРјиван 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 рођења
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 потврFјује да понуfјач (правно лице) није осуђиван 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 .vі .ѕud . rs/1t/аrticles/о-visem-sudu/obavestenlе-ke-га-рravna-
1ica.html

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
— Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаfiег
правног лица; односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да понуFјач (правно лице) није осуТјиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
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Посебна напомена
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда,, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење
Вишег суда на чијем подручју је седиште домаfiег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правнбг лица, којом ; се
потврFјује да понуfјач (правно лице) није осуFјиван за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита. ;

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

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

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

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

■ У случају да понуђаv подноси понуду са подизвоfјаvем, ове доказе
доставити и за сваког подизвођаvа

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

3'

•

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

• 
Уколико. локална (општинска) управа јавних прихода у својој потврди
наввде да се докази за одреfјене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач
је дужан да уз потврдулокалне управејавних прихода приложи и потврде
тих осталих локалних органа/организација/установа

■ Уколикоје понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два
доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију
да ;се налази у поступгry приеатизације

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

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

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

Услов•
да је понуfјач поштовао обавезе које произилазе из важеfiих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Доказ• 
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 понуfјача и оверена печатом.

■ Уколико понуду подноси група понуFача Изјава мора бити достављена
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од странв
овлашfiеног лица за заступање понуђача из групе понуFјача и оверена
печатом.

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

•Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
тачака 1 до 4 овог обрасца, биflе одбијена као неприхватљива
1. Сваки подизвоfјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што

доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Сваки понуfјач из групе понуfјача
која подноси эаједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и
4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

2. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, эахтевати од понуfјача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуfјач у остављеном, примереном року који не може бити краFiи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fle његову понуду
одбити као неприхватљиву.

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

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

• регистар понуfјача: www.apr.gov.rs
4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуi7ач доставља копију

електронског документа у писаном обликјr, у складу са законом којим се ypefjyje електронски
документ.
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; 
5. Ако г~bнуfјач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи

који а понуfјач доказује испуњеност тражених услова иэдати од стране надлежних органа
те д~iкаве.

б. Ако гонуfјач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуд'е, због
тога'ито она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајуfiи доказ ; за то,
наручилац fie дозволити понуfјачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року. i

7. Ако е у држави ;у којој понуfјач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона,
пону ач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
мате ијалном одговорношТiу оверену пред судским или управним органом, јавним
беле ' ником или другим надлежним органом те државе

8. ПонуТјач 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
докуілентује на прописани начин.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде fle се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена",
датих у Обрасцу 2 — «Образац структуре цене», као једином критеријуму за стручно
вредновање понуда.
У случају примене критеријума најниже понуfјене цене, а у сиry' ацији када постоје понуде
понуfјача који нуде добра домаfiег порекла и понуде понуfјача који нуде добра страног порекла,
Наручилац мора изабрати понуду ПонуFјача који нуди добра домаflег порекла под условом да
његова понуfјена цена није преко 5% веfiа у односу на најнижу понуfјену цену ПонуFјача који
нуди добра страног порекла.
У понуfјену цену страног ПонуFјача урачунавају се и царинске дажбине.
Када Понуfјач достави доказ да нуди добра домаfiег порекла, Наручилац fie, пре рангирања
понуда, позвати све остале понуТјаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није
јасно да ли је реч о добрима домаFiег или страног порекла,да се изјасне да ли нуде добра
домаflег порекла и да доставе доказ.
Предност дата за домаFiе понуТјаче и добра домаFiег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у
поступцима јавних набавки у којима учествују понуfјачи из држава потписница Споразума о
слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваflе се сходно одредбама тог
споразума.
Предност дата за домаfiе понуFјаче и добра домаfiег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у
поступцима јавних набавки у којима учествују понуFјачи из држава потписница Споразума о
стабилизацији и придруживању измеfју Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваfiе се сходно одредбама тог
Споразума.

5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биfiе
изабрана путем жреба.
Наручилац fiе писмено обавестити све понуfјаче који су поднели понуде о датуму када fie се
одржати извлачење путем жреба. Жребом fle бити обухваfiене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуFјену цену. Извлачење путем жреба Наручилац fie извршити јавно, у
присуству понуfјача и то тако што Fie на одвојеним папирима који су исте величине и боје
исписати називе понуFјача, те fle све те папире ставити у провидну кутију, одакле fie један члан
Комисије извуFiи само један папир. Понуfјачу чији назив буде на извученом папиру биflе
додељен уговор о јавној набавци.
ПонуFјачима који не присуствују овом поступку, Наручилац fie доставити записник извлачења
путем жреба.
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6. ЛУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкур Iна докуменг ација садржи Упутство понуFјачима. како да сачине понуду и потребне
податк І о захтевиппа Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спрово~ди поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.
ПонуFја мора да испуњава-све услове. одређене Законом о јавним набавкама (у даљем јтексту:
Закон) і Конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у
складу са Конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

6.1 ' Језик на којем. понуда мора бити састављена ;
Наручијiац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиFiе поступак јавне
набавк на српском језику.
Прилоз ~ који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки
прилог доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен
од стра е овлашТiеног преводиоца, у супротном fie понуда бити одбијена као неприхватљива.
Део по уде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском;језику.
Уколик~, се приликом стручне оцене понуда. утврди да је документа на енглеском језику потебно
превести.на српски језик, Наручилац fie позвати Понуfјача да у одреfјеном року изврши превод
тог дел понуде. ;

6.2 На ин састављања и подношења понуде
ПQНуђај је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце 'који су
саставг~и део Конкурсне документације и оверава их печатом и потписом законског засту' пника,
другог аступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашfiеног од 'стране
законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди. Доставља их заједно са осталим
докумеітима који представљају обавезну садржину понуде.
Препор
(јемствЕ

чује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
ником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не моry

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препор чује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој
страни '' а којој има текста, исписивањем "1 од н;„2 од н" и тако све до „н од н", с тим да „н"
предст 'вља укупан, број страна понуде.
Препор чује се да се докази, који се достављају уз понуду, а због своје важности не смејц бити
оштеТiе и, означени бројем (финансијска средства обезбеђења), стављају у посебну фолију, а
на фол~iји се видно означава редми број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити
при врх како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.
Понуfја~ подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеfiе ,,Електропривреда
Србије",! Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број
1, 3125 Бајина Башта, писарница - са назнаком: „Понуда за Јавну набавку: ЈН/2100/0088/2020
- "Мате ијал за одржавање хигијене возила возног парка" - НЕ ОТВАРАТИ". ~
На полеТјини ковер,те обавезно се уписује тачан назив и адреса Понцђача, телефон и факс
ПонуfјаЈ.а, као и име и презиме овлашFiеног лица за контакт. i

i
У случа~у да понуду подноси Група понуfјача, на полеfјини коверте назначити да се ради о
Групи пbнуi7ача и навести називе и адресу свих чланова Групе понуfјача.
Уколико понуТјачи подносе заједничку понуду, Група понуfјача може да се определи да обрасце
дате у Конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуFјачи из Групе
понуТјача или Група понуfјача може да одреди једног Понуfјача из групе који fie потписивати и
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печатом оверавати обрасце дате у Конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношfiу, који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из Групе понуfјача.
У случају да се понуђачи определе да један Понуfјач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у Конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношfiу), наведено треба дефинисати споразумом којим
се 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 ПонуРјач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, дужан.је да поред такве исправке
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуfјача.

6.3 Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из
чл. 75. 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 овереми)
на начин предвиFјен следеfiим ставом ове тачке:

• Образац понуде
• Образац структуре цене
• Образац трошкова припреме понуде, ако ПонуFјач захтева надокнаду трошкова у

складу са чл.88 Закона
• Изјава о независној понуди
• Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
• Средство финансијског обезбеђења
• Обрасци, изјаве и докази одреfјене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да

понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група
понуFјача

• Потписан и печатом оверен „Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
• Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
• докази о испуњености услова из чл. 75. Закона у складу са чланом 77. Закон и

Одељком 4. Конкурсне документације
• Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких

карактеристика и квалитета
• ОвлашFiење за потписника (ако не потписује заступник)
• Споразум о заједничком наступању — у случају подношења заједниvке 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.

6.4 Рок за подношење понуда и отварање понуда
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење
понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреfјеног у позиву, сматраfiе се
неблаговременом, а Наручилац fle по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду
вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Комисија за јавне набавке fle благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеног у
Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије"
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Београ , Балканска бр. 13, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана
Јерков~fiа број 1, 31250 Бајина Башта, Канцеларија Милутина Симиnа, број 302.
Предст вници понуfјача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетк ' поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашТiење за
учеств вање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму Понуfјача) заведено
и овер но печатом Iи потписом законског заступника ПонуFјача или другог заступника уписаног
у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу
овлашhења у понуди.
Комисијв за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са
Законог{л
3аписндік о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашfiени представници
понуFјача, који преузимају примерак записника.
Наручилац fie у року од 3 (три) дана од дана окончања поступка отварања понуда пошт,'ом или
електронским путем доставити записник о отварању понуда понуfјачима који нису учествовали
у посту ку отварања понуда.

6.5 Начин подношења понуде
ПонуFја може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуТјач самостално, Група понуfјача, као и Понуfјач са Подизвођачем.
Понуfја који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као ПодизвоFјач. У случају да Понуfјач поступи супротно. наведеном упутству,свака
понуда Понуfјача у којој се појављује 6иFie одбијена.
ПонуТја може бити члан само једне Групе понуРјача која подноси заједничку понуду, односно
учеств вати у само једној _заједничкој понуди. Уколико је Понуfјач, у оквиру Групе понуfјача,
поднео две или више заједничких понуда, Наручилац fie све такве понуде одбити.
Понуfја који је члан Групе понуfјача не може истовремено да учествује као ПодизвоFјач. У
случају да ПонуFјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда Понуfјача у којој се
појављ је биfiе одбијена.

~6.6 Из4іена, допуна и опозив понуде
У року а подношење понуде Понуђач може да измени или допуни вefi поднету понуду писаним
путем, а адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА - ДОПУНА - Понуде за јавну набавку
ЈН/210 70088/2020 - "Материјал за одржавање хигијене возила возног парка" - НЕ
ОТВАРАТИ".

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fie приликом стручне, оцене
понуде узети у обзир измене и допуне само ако су иввршене у целини и према обрасцу на који
се, у ве, достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року
адресу
"Матер

У случ~
понуду

за подношење понуде Понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на
Наручиоца, са назнаком „ОПО3ИВ - Понуде за јавну набавку ЈН/2100/0088/2020-
ијал за. одржавање хигијене возила возног парка" - НЕ ОТВАРАТИ".

ју опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву
неfiе отварати, веfl Tie је неотворену вратити понуђачу.

Уколик Понуfјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда,
Наручи~iац fle наплатити средство обезбеfјења дато на име озбиљности понуде (ако је
предвиТјено средство обезбеђења на име озбиљности понуде).
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6.7 Партије
Набавка није обликована по партијама.

6.8 Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвоТјачима

ПонуТјач је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити
Подиэвођачу. Ако Понуfјач у понуди наведе да fie делимично извршење набавке поверити
Подизвоfјачу, дужан је да наведе:
- назив ПодизвоРјача, а уколико Уговор измеFју Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај
Подизвођач fie бити наведен у Уговору;
- проценат укупне вредности набавке који fie поверити ПодизвоТјачу, а који не може бити веТiи
од 50% као и део предметне набавке који fle извршити преко Подизвођача.
Понуfјач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвоfјача и обавезан је да Наручиоцу, на његов захтев, омоryflи приступ код подизвоТјача
ради утврfјивања испуњености услова.
Обавеза Понуђача је да за Подизвоi7ача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешflе из члана 75.
Закона и Упутство како се доказује иепуњеност тих услова.
Додатне услове Понуfјач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоfјача.
Све обрасце. у понуди потписује и оверава Понуi7ач, иэузев Обрасца 4 и Обрасца 5, који
попуњава, потписује и оверава сваки Подизвоfјач у своје име.
Понуfјач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвоТјача.
Понуfјач не може ангажовати као Подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац fie реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуt7ач може ангажовати као Подизвоfјача лице које није навео у понуди, ако је на страни
ПодизвоFјача након подношења понуде настала трајнија неспособмост плаfiања, ако то лице
испуњава све услове одреfјене за Подизвођача и уколико добије претходну сагласност
Наручиоца. Наручила.ц може на захтев Подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно ПодизвоТјачу, за део набавке који се
извршава преко тог Подизвоfјача. Пре домошења одлуке о преношењу доспелих потраживања
директно ПодviзвоFјачу наручилац fle омоryfiити Понуђачу да у року од 5(пет) дана од дана
добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело.
6.10 Подношење заједничке 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 Fie поднети понуду и који Fie
заступати групу понуfјача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуfјача из групе понуFјача у извршењу уговора.
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Ако је у
92. Зак<

6.12 Кс
Цене с~

Сваки г
члана i
Закона
У случ~
одговоЕ
Изјаве ~
Понуfја

онуТјач из групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да. испуњава услове иэ
5. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешflе из члана 75.
и Упутство lако се доказује испуњеност тих услова.

заједничке понуде групе понуFјача обрасце под пуном материјалном и кривичном
►ношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе помуfјача у своје име (Образац
i независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).
аи из групе понуfјача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу

6.11 Понуђена цена
Цена с исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случа';у да у достављеној понуди није назначено да ли је понуfјена цена са или без пореза на
додату редност, сматраТiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

11

Јединичне цене и укупно понуТјена цена морају бити изражене са две децимале у складу са
правилфм заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна fie бити јединична
цена.
Понуда~која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљивом.
ПонуРје а цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као.
и све з висне трошкове.

понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац fie посryпити у складу са чланом
на.

рекција цене
фиксне и не моry се мењати у току реализације Уговора.

6.13 Начин и услови плаflања
Плаfiање добара која су предмет ове набавке Наручилац fie извршити на текуflи; рачун
Понуfја ia у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
Рачун п~ора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"
Београд, Балканска бр. 13. Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг
Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, са обавезним прилозима и то: Записник о
изврше ој испоруци добара и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара; као и
количи а испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом
овлашfi , ног лица Наручиоца, које је примило предметна добра.
У испо9тављеном рачуну и отпремници, иэабрани Понуђач је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из Конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца
структу е цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неиспр вним. Уколико, због коришFiења различитих шифрарника и софтверских решења није
мoryfie ' самом рачуну навести горе наведени тачан назив, иэабрани понуfјач је обавезан да
уз рачун,достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним назив'има из
Конкурсi е документације и прихваfiене понуде. ;

,
Обавезg које доспевају након истека актуелмог Трогодишњег Програма пословањаi, ; биfiе
реализоване највише до износа средстава, која Fie за ту намену бити одобрена у новом
програиу пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаfiати уговорене обавезе.

~

6.14 Р
Понуда

к важења понуде
мора да важи најмање 60 (словима: шездесет), дана од дана отварања понуда.

1
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У случају да Понуђач наведе краfiи рок важења понуде, понуда fle бити одбијена, као
неприхватљива.

6.15 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 неfiе бити досryпни ником изван круга лица која су
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неfiе 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 „ПОВЕРlbИВО".
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 Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач Tie то учинити тако што fie његов
представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ", уписати датум, време и
потписати се.
Ако Понуfјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац
fie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуFјача, штитеflи њихове
техничке и пословне тајне у смислу закона којим се ypeFjyje заштита пословне тајне.

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

6.16 Поштовање обавеза које произилазе из прописа о заштити на раду и других
прописа

Понуfјач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важеflих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима_рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Обраэац 4 из Конкурсне документације).

6.17 Накнада за коришnење патената
Накнаду за коришТiење патената, као и одговорност за повреду заштиfiених права
интелекryалне својине треfiих лица сноси f lонуi7ач.

6.18 Начело заштите животне средине и обезбеТјивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загаFјују, односно који минимално утичу на
животну средину, односно који обезбеТјују адекватно смањење потрошње енергије — енергетску
ефикасност.

6.19 Средстава финансијског обезбеђења
Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеfјења (у даљем тексу
СФО) којим понуfјачи обезбеfјују испуњење својих обавеза у отвореном поступку
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~ . .
(достављају cie уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по
з~iсључењу уговора или по испоруци).
Сви трошковијоко прибављања средстава обезбеfјења падају на терет понуfјача, а и исти
м 1ry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Ч~ан групе noi уТјача може бити налогодавац средства финансијског обезбеi7ења.!
С~едства финансијског обезбеРјења морају да буду у валути у којој је и понуда.{ i
Аіо се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
СФО мора се продужити.

П ' нуТјач је дужан да достави следеflа средства финансијског обезбеђења:
1У ПОНУ ~ И

МЕНИ А КАО СФО ЗА ОЗБИ1bНОСТ ПОНУДЕ

П нуFјач 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 законског заступника, на начин који прописује
Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89
и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01103 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 овлашflења ("Сл. гласник РС' бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним
захтевом пословној банци да региструје меницу са одреfјеним серијским бројем,
основ на основу кога се издаје меница и менично овлашfiење (број Јн) и износ из
основа (тачка 4. став 2. Одлуке);

2) Менично писмо — овлашfiење којим понуfјач овлашfiује наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимално 1 0% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евенryални 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) Овлашfiење којим эаконски 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 важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених 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 овлашFiења
н6с).

н ручилац fie изврши наплату СФО за озбиљност понуде - бланко сопствене менице:
• уколико понуfјач након истека рока за подношење понуда, а у року важења гопције

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

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

извршен~е посла, које је захтевано уговором а у складу са захтевима из конкурсне
документације.
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Меница fie бити враfiена изабраном Понуfјачу у року од 8 (осам) дана од дана предаје
наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.
Меница fie бити враfiена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговора са понуfјачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.
Уколико средство финансијског обезбеFјења није достављено у складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака.

У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД 3AKfbYЧEFbA УГОВОРА

МЕНИЦА КАО СФО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изабрани Понуfјач - Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у
року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника
уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим
односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 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 наручиоцу достави:
1) Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права

протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од
стране овлашfiеног лица.

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

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

4) Фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених 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 овлашfiења
нБс).

Меница може бити наплаfiена у случају да изабрани Понуђач - Продавац не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиfјен уговором.
Уколико изабрани Понуђач - Продавац не достави Наручиоцу меницу за добро
извршење посла. у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, и у складу
са захтевима из Уговора и Конкурсне документације, Наручилац може покренути
поступак раскида Уговора и активирање, код банке, СФО за озбил~ност понуде -
менице за озбиљност понуде.

Достављање средстава финансијског обезбеђења
Средство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
понуде и гласи на Јавно предузеРiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа бр. 1., 31250 Бајина Башта.

Средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеТiе
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
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Башта, Трг Душана ;Јерковиfiа бр. 1., 31250 Бајина Башта, и доставља се лично или п'оштом
на адр ~су:

Јавно предузеfiе „ ктЕ ле ропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске
хидрое кт, е ране" Бајина Башта Улица: Трг Душана Јерковиnа бр. 1., 31250 Бајина Башта,
са наан~ком: Средство финансијског обезбеfјења за ЈН бр. ЈН/2100/0325/2019

6.20 Додатне информације и објашњења
3аинтер:есовано лице може, у пиеаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације
или : појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на
евентулно уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5(пет)
дана г~ре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком:
„06JAWFbEFbA - позив за јавну набавку број ЈН/2100/0088/2020 или електронским путем
на следеfiе e-mail адресе: milutin.simicCШeps.rs и qoran.stamenicCaдeps.rs; радним данима
(понедељак - петак) у времену од 07 до 15 часова ~
СВА П TAFbA И ЗАХТЕВЕ ЗА ПOJAWFbEF6EM ПОСЛАТИ ОБАВЕЗНО НА ОБЕ НАВЕДЕНЕ
ЕЛЕКТ ,ОНСКЕ АДРЕСЕ. ;
Захтев а појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана
6иFie евидентиран као примљен првог следеfiег радног дана. ;
Наручилац fle у року од 3 (три) дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу
јавних r абавки и својој интернет страници.
Тражењ~е додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. ~
Ако је окумент из поступка -јавне набавке достављен од стране Наручиоца или Понуfјача
путем е~лектронске 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 учи~ни када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Ако 'Наручилац у року предвиРјеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки
и на свсiјој интернет страници.. '
Ако :Најучилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре;истека
рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и;објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По ист iку рока предвиfјеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да
допуњу е Конкурсну документацију.
Комуникација у поступкујавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.i
У зависности од и:забраног вида комуникације, Наручилац fie поступати у складу ;са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
заузел на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници
www. кinqov. rs).

6.21' Тро шкови понуде
Трошко е припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуfјач и не може тражити од
Наручи ца накнаду!трошкова. „ '
ПонуFјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац
је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израfјени у складу
са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеFјења, под
условом да је ПонуТјач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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6.22 Рок за доношење одлуке о додели уговора/обустави поступка
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 Tie објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6.23 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од Понуfјача додатна објашњења која fie му помоТiи при прегледу,
вредновању и упореТјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно
његовог ПодизвоТјача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fle Понуfјачу оставити примерени
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогуfiи Наручиоцу контролу (увид) код
ПонуFјача, као и код његовог Подизвоfјача.
Наручилац може, уз сагласност Понуfјача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном посryпку отварања понуда.
У случају раэлике иэмеfју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
Понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац Fie његову понуду одбити као
неприхватљиву.

6.24 Разлози за одбијање понуде
Понуда fie бити одбијена:

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

односно ако:
• Понуfјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешfiе;
• ПонуТјач не докаже да испуњава додатне услове;
• ПонуТјач није доставио тражено средство обезбеТјења;
• је понуFјени рок важења понуде краflи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није мoryfie утврдити стварну садржину понуде
или није мoryfle упоредити је са другим понудама.

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

6.25 Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је ПонуТјач 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 раэлога одбио да закључи

Уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
• одбио да достави доказе и средства обезбеFјења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврТјује да Понуfјач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
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1

i

1

односи ~ и на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године пре објављивања
Позива за подношеlње понуда.
доказ наведеног може бити:

i
• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

i
• испр~ва о реализованом средству обезбеfјења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

или испуњења уг•оворних обавеза; '
• исправа о наплаfiеној уговорној казни;

~• рекл мације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
• изја 'а о раскиду: уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под

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

као подизвоfјачи', односно чланови групе понуfјача;
• друг fі одговарајуfiи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење

обавеза у ранијим посryпцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.

Наручи ј ац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који
се однqси на поступак који је спровео или Уговор који је закључио други Наручилац ако је

• јавне набавке истоврсан.
iац Fie поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде Групе понуfјача
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова Групе понуFјача.

предмејі
I

Наручи
уколик ,

6.26 У' ид у документацију
Пон а~ има аво изв ши п а виyi7 р д р у д у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после ,~оношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка о чему може
поднеті писмени захтев Наручиоцу.

Наручи ац је дужан да лицу из става 1. омогуfiи увид у документацију и копирање
докумемтације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дама од дана пријема
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14: Закона.

6.27 Заштита права понуђача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним
упутств~м о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став! 1. тач.
1) -:7) Закона, као и,износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) Закона и детаљним упутством
о потвр~ди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврfјује да је уплата таксе извршена,
а која с прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би
се захт~в сматрао потпуним:

Роковј4 и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту; права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно предузеfiе.
„Елект опривреда ;Србије" Беогр'ад - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" ;Бајина
Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта са назнаком Захтев за заштиту
права за јавну набавку број ЈН/21 OOL0088/2020 - ,,Niатеријал за одржавање хигијене возила.
возног парка", а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
milutin.simic(Шeps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одреFјено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина Позива за подношење
понуда или Конкурсне документације сматраflе 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 2. овог закона
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом .Захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема Захтева
за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3!b 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 ypeFjyje поступак јавне набавке,
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН,
7) потпис подносиоца.
Ако поднети Захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе Наручилац fie
такав захтев одбацити закључком.
Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року: од 3 (три)
дана од дана доношења.
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (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 плаТiања 153 или 253, поэив на број ЈН210000882020, сврха:
ЗЗП, ЈП ЕПС Огранак ДЛХЕ, ЈН бр. ЈН број ЈН/2100/0088/2020, прималац уплате: буџет
Републике Србије) уплати таксу од:
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г

1) 120.000 динара ако се Захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда; ,
2),120.!00 динара ако се Захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Сва а странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је Захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу Захтева за заштиту
прав на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права._ 
Ако ахтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
Нар ниоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је Захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли fie
свакв странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени сразмерно усвојеном
Захт ву за заштиту права.
Стр нке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. ;
Нак аду трошкова мoryfie је тражити до доношења одлуке Наручиоца, односно Републичке
ком сије о поднетом Захтеву за заштиту права.
о т~ошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
наслов.
Дет љно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН
Пот~рдом се потврТјује да је уплата таксе извршена и она се прилаже уз Захтев за заштиту
правfа приликом подношења захтева Наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

1,
Чла 'ом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`, број 124/12, 14/15 и 68/15)
је прописано да Захтев за заштиту права мора да садржи, измеFју осталог, и потврду о
уплати таксе из члана 156. ЗЈН. ;
Подмосилац Захтева за заштиту права је дужан да на одреfјени рачун буџета Ре iублике
Србје уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 3ЈН, прихватиfiе се: ;

1

1. Потв~да о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеfiе елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;~
(2) џа 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
~i датум извршења налога. " Републичка комисија може да изврши увид у одговарајуТiи
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија — Управе
а трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) іfізнос таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) і1uифру плаfiања: 153 или 253; !
(6) ј1іозив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев

за заштиту права;a ~
(7) сврха: ЗЗП; ,назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси

~ахтев за заштиту права;
(8) корисник: буi,іет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца Захтева за заштиту права за којег је

~лзвршена уплата таксе;
(1 0) іотпис овлашfiеног лица банке.
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашfiеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из Потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из Потврде о извршеној уплати таксе
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце Захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајуfiег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници бy4етских средстава, 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 другим
прописом.
5. 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.qov. rѕ/cі/uputѕtvo-o-upіatі-repubііcke-admіnіѕtratіvne-takѕe. htmі и
http://www.kjn.qov. rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА И3 ИНОСТРАНСТВА

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

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

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

НАПОМЕНА:
Приликом уплата средстава потребно је навести cneдefie информације о плаfiању - ,,детагbи
плаfiања" (F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
- број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у
посryпку јавне набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT 1NSTRUCTIONS
SW1FT MESSAGE МТ103 - EUR
F1ELD 32А: VALUE DATE - EUR- AMOUNT
F1ELD 50К: ORDERING CUSTOMER
F1ELD 56А:
(1NTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
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FIELD
(ACC

57A: 1
),WITH BANK)

,
'

i

NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA — NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/DE20500700100935930800

FIELD
(BENEFICIARY)

59:

1!
I

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 — USD
FIELD 32A: VALUE DATE — USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD
(INTERMEDIARY)

56A:

I
I

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

FIELD
(ACC:

57A:
WITH BANK)

1 '
,

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

FIELD
(BENEFICIARY)

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

6.28 3alcrbrimaawe yroaopa

Y ckna,91y ca gamm Mogenom yroBopa Li enemeHimma HajnoBarbHmje noHyge &he 3akrby4eH YroBop
o jaBH9 Ha6aBLAw. floHybaq ga-rm Mogen yrosopa nommcyje, oBepaBa ii goc-rasrba y noHygm.

Hapy4aq he AOCTaBliTli yrosop o jasHoj Ha6asqui floHybaLly kojem je gogerbeH YroBop y poky og
8 (ocam) Raaa og npareka poka sa nogHoweEbe 3ax-reBa sa saw-rwry npaBa.

floHyF] I kojem 6yge gogerbeH YroBop, o6ase3aH je ga y poky og HajBmwe 10 (gem) gam og
gaHa sakrbyt-tempa yroBopa gocTasm MeHmAy sa go6po143BpweHDe nocna.

AKO noHy1at4 kojem je gogerbeH YroBop og6tije ga nommue yroBop 'arm yrosop He nomme y poky
og 7 (cegam) RaHa, HapyLmnaLi mime sakrbytairm ca npsym cnegehmm Hajnoaorbmijwm floHYbayem.

YKOTI14KO y poky sa nogHowel-be noHyga npwc-rwrHe camo jegHa noHyga 14 -ra noHyga 6yge
npiaBap-bma, Hapyqw.naLl he cxogHo LinaHy 112. crag 2. TaLiKa 5) 3JH-a sakrbywni YroBop ca

• floHy1 eM M npe mum poka sa nogHoweEbe 3arresa sa sauma-ry npaBa.

6.29 IA meHe TOKOM Tpajama yroeopa

Hapy9nat.1 mom HaKOH 3akrby4eHDa YroBopa o jaBHoj Ha6arum 6e3 cnposobeEba nocTynka jasHe
Ha6ske noBehani 06Lim npegme-ra Ha6aske go nmmii-ra nponwcaHor LinaHom 115. c-ras 1. 3akoHa o
jaBHVIM Ha6aBkama.
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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 предвиfјени посебним
прописима, као што су виша сила, измена важеfiих законских прописа, мере државних оргна и
измењене околности на тржишту настале услед више силе.
У наведеном случају Наручилац fle донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у
складу Прилогом ЗЛ Закона и у року од 3 (три) дана од дана доношења, исту објавити на
Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској инстиryцији.
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7. ОБРАСЦИ и ПРИЛОЗИ
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ОБРАЗАЦ број 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.

Понуда бр.  од   за отворени поступак јавне набавке добара:
„материјал за одржавање хигијене возила возног парка", ЈН број Јн/2100/0088l2020.

1)општи подауи о понvЋАчv

Назив понуђача:

Адрвса понуГјача:

Врста правног лица:

Матични број понуFјача:

Порески идентификациони број понуђача
(пи6):

Име особе за контакт:

Електронска адрвса понуђача
(е-mail): .

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице oвnawfieнo за потписивање уговора

2) понудv подноси:

А) сдмостдлно
6) сд подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничку понvду

напомена: заокружити начин подношвња понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвоТјачем, односно подамке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуfјача
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з) подаци о подизвоЋдчv

1) . Н
'

зив подизвођача:

А~реса:

8
~
i
 ста правног лица:

атични број:
I ~ 

Пbрески идентификациони број:

И~ие особе за контакт:

П `
који

I

оценат укупне вредности набавке
ne извршити подизвођач:

Д~о
иввршити

г
предмета набавке који ћe

подизвођач:

2) ј-)~зив
;~ подизвоFјача:

А~Эреса:

Матични
I

број:

Пррески
l

идентификациони број: ;

И~ие особе за контакт:

Пfоценат
кqји

i
1

укупне вредности набавке
ћe извршити подизвођач:

Део
извршити

предмета набавке који ћe
подизвођач:

;

Напом~на:

Табелу
уколико
образаи

Подаци о подизвоfјачу" попуњавају само они понуfјачи који подносе понуду са подизвођачем, а
има вefiu број подизвоТјача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

i
1
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4) подауи о члану гРУпЕ понvЋа ча

1) Назив члана групе пОнуfјача

Адреса:

Врста правног лица:

Матични број:

ПОрески идентификациони број:

Име ОсОбе за кОнтакт:

2) Назив члана групе пОнуfјача:

Адреса

Матични број:

ПОрески идентификаци0ни број:

Име ОсОбе за кОнтакт:

3) Назив члана групе пОнуfјача

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име ОсОбе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносв заједничку
понуду, а уколико има вefiu број учесника у заједничкој понуди од места предвиFјених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког понуfјача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ЦЕна и комЕРЦи.lАЛни vслови понvдЕ

A) LIEHA

~ . .

, : М ~
пРЕдмЕт и БРоЈ нд6авкЕ ,, +.;

. ,. . '" , • '_ , . . .  } . ., .

УКУПНАl.{ЕНА у динарима,
т '" без пдв а

. + ic.~ . . . . .. 
; 

., 
. . . .  . .

Предгiет
хигијене

Број набавке:

набавке: „Материјал
возила возног парка"

ЈН/2100/0088/2020

за одржавање

6) кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

.
.~ . : . _. . .. , _ • ..  .

УСЛОВ: НАРУЧИОЦА. . . . _ .. , : . , . . .
 - :,: . . . ,. . . , .

ПОНУДА ПОНУЋА ЧА ,. F. . . , . .

Плаћање
Наручилац
у року
рачуна.
Рачун
Јавно
Беогр
Лимс
Јерко
обаве~зним
испоруци
датум~
испор
презименом
Нару

РОК И НАЧИН ПЛАЋАFbА:
добара која су предмет ове набавке
fle извршити на текуfiи рачун Понуђача

до 45 дана од дана пријема исправног

мора бити достављен на адресу Наручиоца:
; предузеfiе „Електропривреда Србије"
д, Балканска бр. 13. Огранак „Дринско -

е хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана
иFia број 1, 31250 Бајина Башта, са

прилозима и то: Записник о извршеној
добара и отпремница на којој је наведен

испоруке добара, као и количина
чених добара, са читко написаним именом и

и потписом овлашfiеног лица
иоца, које је примило предметна добра.

Сагласан за захтевом наручиоца
ДА / НЕ

(заокружити)

•

Изабр~ани
предп~етних
(три)
Нару
Обав
e-mail
Испорука
Наручиоца.

РОК ИСПОРУКЕ:

ПонуFјач је обавеэан да испоруку
добара изврши најкасније у року од 3

радна дана од дана пријема писаног захтева
иоца.
'за изабраног Понуfјача је да потврди пријем
, уколико му је позив упуflен у тој форми.

добара се врши сукцесивно, по Захтеву

У року од календарског дана,
од дана пријема писаног захтева

Наручиоца

Испоручилац
обим
која fi

i МЕСТО ИСПОРУКЕ:
мора, о свом трошку, комплетан

~редметних добара испоручити на адресе
бити наведене у Захтевима за испоруку

Сагласан за захтевом наручиоца
ДА І HE

(заокружити)

не
РОК'BAЖEFbA ПОНУДЕ:

може бити краfiи од 60 дана од дана
отварања понуда

дана од дана отварања понуда
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ПонуFјач је обвезник плаТiања ПДВ-а

ДА/НЕ
(заокружити) 

Понуда понуfјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаhања, рок испоруке,
место испоруке добара и рок важења понуде сматраnе се неприхватљивом. 

Неопходно је и да се Понуђач изјасни, заокруживањем једног од понуfјених одговора,
да ли је обвезник плаnања ПДВ-а или не.

Место и датум

М.П.

Напомене:

ПонуРјач

- Понуfјачје обавеаан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне условв (сва празна поља
и заокружиједан одговор тамо где се то захтева).

- Уколико понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуfјача можв да овласти једног
понуfјача из групе понуfјача који Fie попунити, потписвти и пвчатом оверити образац
понуде или да образац понуде потпишу и пвчатом овере сви понуFјачи из групе понуђача (у
том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)
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i

ОБРАЗАЦ ,број 2

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ
ЗА - ЈН/2100/0088/2020

"Материјал за одржавање хигијене возила возног парка"
Табела1

17','

`-

~ Мазив добра ~'' = .' , д М , ;Koi►и'
чина

Јед. .
; Uена. '

без
~'4Вдин `

;~ед..; .
це`на'са
j7,q8
дин.

Укупна .
: qена без

Пд8
дин

Укупна
, цена, са

ПДВ"
дин

: -' Назив
произвођача

добара'модел ознака,
добра .

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ($) (9)

Шалд'пон
прање

Опи~:

за безконтактно

k9 75

i

течf-эи
вискозни
конц~нтрисан,
пран;е
снег
( пак~Овање
или одговарајуFiи.

Реф~рентно
за безконтактно
'TRANSFORMER'
одго~варајуfiи
тех

пенушави благо
детерџент, високо

за спољашње
возила са ефектом

- канта 25 кг )

добро: Шампон
прањв
или

истих или бољих
ичких карактеристика.

2 Мир
кар

сни освеживач на
онском носачу ком 40

3 
•

МирGсни освеживач у конзврви
(паковање 40 грама)

~

ком 20

4•

Срв~ство
стику

Опис:

за негу кедера у

ком 35
Средство
заптивача
Спречава
на вbатима.

Техничке

за негу гумених
без силикона.

замрзавање кедера

карактеристике:

Не садржи
Отпоран

силикон,
на воду u слану воду,
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Биорааградив,
Отпорно на благе киселинв и
базв,
Одбија воду,
Паковање (садржај): 100g.

Рефврвнмно добро: Средство
за негу кедера у стику
"WURTH" или одговарајуfiи
истих или бољих твхничких
карактвристика.

5

Спреј за одмрзавање стакала

Опис:

ком 30

Уклања лвд брзо и ефикасно са
стакала.

Твхничке карактеристике:

Ефикасно уклања лед и иње са
врло замрзнутих стакала: Нијв
потрвбан гребач за лвд, лвд се
мренутно топи.
Штити од замрзаеања
Обезбеfјује добру видљивост и
прв него шмо се загрејв кабина
возила,
Нв oшmefiyje: лакиране, гумвнв
и пластичнв површинв,
Не садржи мвтанол,
Нв садржи АОХ и силикон,
Паковање (садржај): 500т1.

Рвфврентно добро: Спреј за
одмрзавање стакала
"WURTH" или одговарајуfiи
истих или бољих твхничких
карактвристика.

6'

Спреј за инструмент табле

Опис:

ком 50

Ефикасно средство за негу и
одржавање кокпита на бази
силикона, антистамичко.

Техничке карактвристике:

Штити и обнавља двповв од
пластике и гуме у
унутрашњосми возила,
Bpafla природан сјај
пластичним материјалима,
природној и вештачкој обојеној
кожи,
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Сме
аутq;матских
укло~,
Има
повр
прив1іаче
Садржи
Паковање

Референтно
инс
КОК~ИТ
или
бољl)х
кара 

be нанети на калемове
појасева да би се

ило шкрипање,
qнтистатички ефекат —
гиине на које уе нанет не

прашину,
силикон, ;

(садржај): 600mL

добро: Спреј за
румент табле ГЛАНI~

СИЛИКОН "WURTH"
дговарајуfiи истих или
техничких

теристика.
11

,

~

Теч
зим

Опид:

~
ост за ветробране —
ка

литар 180

Несп~рзавајуflе
праr~е

Техі-ичке

;
ср'едство за

ветробранских стакала.

карактеристике:

Поббљшана
смр
ефи
ypefjaja
фарbва,
Извqнредан,
ефе
условима
што
прљ~вштина
путевима,
Штити
нагјиза
ста1спо,
гуму;
Погbдан
мла3нице,
Пак iвање

Референтно
за в~етробране
SCI~EI6ENKLAR
"W(jRTM'
ucm~ix
карактеристика.

заштита од
авања — сигурно и
асно спречава смрзавање

за прање стакала и

побољшан
' ат прања — у зимским

чисти запрљања као
су талог посуте conu,

од y.rba на

материјал — не
поликарбонатно
не oшmefiyje лак и

за лепезасте

(садржај): 1 І.

добро: Течност

ULTRA -
или одговарајуfiа

или бољих техничких

8.

БрЈсач
тт

Опис:

силиконски 3,5 х 180
~

ком 5

Сил~конски брисач који не
оставља огреботине и мрље.
Лако скида воду након прања.
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9• Микрофибер - крпа за стакло ком 15

10.
ПВА крпа за посушивање
јелвнска, минимална
димензија 43хб8ст

ком 15

Табела 1 /а

~ УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДВ динара
(збир колоне бр. 6)

11 УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара

vкvпно понvЋЕнд цЕнА са пдв
(ред. бр.l+ред.бр.П) динара

Место и датум
М.П.

Напомена:

Понуђач

- Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла.
- Уколико понуfјач подноси понуду са подизвођачвм овај образац потписује и оверава пвчатом
понуfјач
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Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене са спецификацијом захтеваних добара
за све I  ̀три табеле;i

ПонуFј~ч треба да; попуни образац структуре цене са спецификацијом захтеваних добара,
Табел ,1. на следеfiи начин:

1) колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДВ за понуfјено добро;
2) у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ за понуђено добро; -
3) ~r колону 7 уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што fie помножити

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

4) у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ. и то тако што fie помножити
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6) са траженом количином (која је наведена
у колони 4);

У Табелу 2. Уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без
ПІ В(ред бр. И из Табеле 1,.

5) у ред бр. 1= уписује се укупно понуFјена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр.
7);

6) у ред бр. 11— уписује се укупан износ ПДВ;
7) у ред бр. 111— уписује се укупно понуfјена цена са ПДВ (ред. бр. 1+ ред. бр. 11);
8) на место предвиђено за место и датум уписује се место и даryм попуњавања обрасца

структуре цене;
9) на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује обраэац

структуре цене.
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ОБРАЗАЦ број 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара „Материјал за одржавање хигијене возила возног парка" ,

ЈН број: ЈН/2100/0088/2020

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС` број: 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним
елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС' број: 86/2015), уз понуду прилажем:

СТРУКГУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

~  дина•а

; динара(- -----

i Укупни трошкови без ПДВ
I динара
!-- --- - 

ПДВ
; .динара

Укупни трошкови са ПДВ
 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 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум:
М.П.

Понуfјач

Напомена:
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуfјачи који су имали наведене трошкове
и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуhач 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 понуFјач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади
трошкове и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац nomnucyje и оверава Носилац
посла. Уколико понуfјач подноси понуду са подизвоFјачем овај образац потписује и оверава печатом
понуFјач.

Страна 38 од 67



ЈП;,,Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0088/2020

1
i

На осн ~ ву члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`, бр. 124/2012, 1 4/1 5
и 68/1 5 а, 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:

ОБРАЗАЦ број 4

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и 'под гуном материјалном и кривичном одговорношfiу потврFјује да је Понуду број: за
јавну Iмабавку добара „Материјал за одржавање хигијене возила возног парка", број
ЈН/2100/0088/2020, Наручиоца Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд по' Позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
дама  I  . године, поднео независно, без договора са другим понуfјачима или
заинтересованим лицима.

У супрlотном упознат је да fie сходно члану 1 68.став 1 .тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум: Понуfјач
М.П.

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава св доставља за сваког члана
групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступањв
понуfјача из групе понуFјача и овервна печатом.
У спу~lају да понуТјач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава се доставља за понуfјача ;и сваког
подизв~ођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
засту .ање понуђача/подизвоРјача и овервна печатом.~
Прили ̀ 'ом подношвња понуде. овај образац копирати у потрвбном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 5

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

И ЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
 за јавну набавку добара „Материјал за одржавање хигијене возила возног
парка", број ЈН/2100/0088/2020 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: Понуfјач
М.П.

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана
групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiвног лица за заступање
понуђача из групе понуђача и оверена пвчатом.
У случају да понуРјач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког
подизвоfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за
заступање понуfјача/подизвођача и оверена пвчатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 6

На основу одредби1 3акона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ бр. 16/65,
54/70 јФ '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. О3/02 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 коришfiењајединствених
инстру uІ ената платног промета

ДУЖНVIК:  
(назив и седиште Понуi7ача)
мАтични БРоЈ дУЖниКА (понуFјача): 
тЕкvт~и РАчvн дvжникА (понуђача):  
ПИБ Д/жНИКА (Понуfјача):  

и зда је дана године
~

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0088/2020
„Материјал за одржавање хигијене возила возног парка"

КО.РИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Улица
Балканска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

~ трг душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ
103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13 Банка Интеса,

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први поэив, за ЈН „Материјал за одржавање хигијене возила возног
парка~`, број ЈН/2100/0088/2020.

Овлаіlifiујемо Повериоца, да предату меницу број  . (уписати
серијс~ки број менице) може попунити на износ од динара (минимално 10% од
вредности наше понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком важења 30 (тридесет) 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.
Истов~Јремено Овлашfiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 
динара (минимално 10% од вредности наше понуде без ПДВ), и да безусловно и неопозиво,
без п~ротеста и трошкова, вансудски у складу са важеflим прописима извршити наплату са
свих рачуна дужника   (унети одговарајуће податке
дужника — иsдаваоца менице — нааив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца

Овла ; Тiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — да плаfiање 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.

Дужнlік се одриче права на повлачење овог овлашiења, на састављање приговора на
заду~Сење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

мениlца је важеFiа и у случају да доFје до промене лица овлашТiеног за заступање дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. меница је
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потписана од стране овлашflеног лица за заетупање Дужника  
(унети имв и презиме овлашfiеног лица).

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

 Издавалац менице

Услови меничне обавезе:

1. Уколико као Понуfјач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда
повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у року њене важности (опције
понуде)

2. Уколико као иэабрани Понуfјач не потпишемо уговор са Наручиоцем у року
дефинисаном позивом за потписивање Уговора или не обезбедимо или одбијемо да
обезбедимо средство финансијског обезбеFјења у року дефинисаном у Конкурсној
документацији.

Датум: Понуђач:

М.П.

Прилози:

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност
понуде

• ОвлашТiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не
потписује законски заступник понуFјача

• фотокопија важеfiег Картона депонованих потпиеа овлашflених лица за располагање
новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверена од стране банке.

• фотокопија ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

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

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.
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ОБРАЗАЦ број 6.1

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ бр. 16/65,
54/70 uii 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15)
и Закој1iа о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03IO2 и 05103, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06; 111/09
др. эакQн и 31/11) и'тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришfiењајединствених
инстру~пената платног промета

(наполіена: не доставља се у понџји)

ДУЖн '1 К:  
(називlи седиште Понуfјача)
мАтични БРоЈ дУЖниКА (понуfјача):  
тЕкvТiи РАчун дvжникА (понуђача):  
пиБ дУЖниКА (понуђача):  

и зда

КОРИ

је дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0088/2020
„Материјал за одржавање хигијене возила возног парка"

НиК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Улица
Балканска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
трг душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПиБ ,
103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13 Банка Интеса,

Пред~јемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, серијски бр. (уписати ;серијски
број) ;ао средство финансијског обезбеfјења и овлашfiујемо Јавно предузеflе „Електроприведа
Србиј'i" Београд, Улица Балканска 13, Београд, као Повериоца, да предату меницу може
попуніти до максималног износа од   динара, (и словима
  динара)
(минимално 10% вредности уговора без ПДВ), по Уговору о Јн „Материјал за одржавањеI хигијене возила возног парка", број ЈН/2100/0088/2020 од   (заведен код
Кори Iника - Повериоца) и број од (заведен код дужмика) као
сред ' во финансијског обезбеFјења за добро извршења посла уколико

(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у
i~  угово~еном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на
напл~ту у року дocnefia утврFјеном Уговором бр.   од
 године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. 
од  I'  године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет)
дана Iод рока важности уговора с тим да евентуални продужетак рока важности уговора има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашТiења, за исти број дана.

Овла.иfiујемо Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, као Повериоца да у складу
са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло
менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату -
издавањем налога за наплату на терет текуFiег рачуна Дужника бр. 
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код Банке, а у корист текуflег рачуна Повериоца бр. 160-797-1 3
Банка Интеса.

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

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

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

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

Место и датум издавања Овлашfiења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Потпис овлашfiеног лица

Прилози :

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

• ОвлашFiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не
потписује законски засryпник,понуђача.

• фотокопија важеFiег Картона депонованих потписа овлашflених лица за располагање
новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверена од стране банке.

• фотокопија ОП обрасца
• Докаэ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

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

СФО за добро изершење посла обаеезно се доставља у року од 10 дана од закључења
Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида Угоеора и
активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.
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ПРИЛОГ 6рој 1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара:
„1Иатеријал за одржавање хигијене возила возног парка"

број ЈН/2100/0088/2020
На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставiни део заједничке понуде је споразум којим се понуfјачи из групе меFјусобно и према
наруч оцу обавезцју на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

~

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1.
носилац
поднети
групу~

~лану групе који fie бити
посла, односно који fie

понуду и који fie заступати
понуђача пред наручиоцем;

2.
понуfјача
извршењу

Qпис послова сваког од
из групе понуђача у
уговора:

3.Друго:
г

Потг'ис одговорног лица члана групе понуђача:

Потп'ис одговорног лица члана групе понуFјача:

Датј ,м:

Напомена:

Услучају подношења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај Обрааац, а
ако не могу сви подаци да стану у овај Обрааац доставити потписан и овврвн Споразум у скпаду са
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Законом о јавним набавкама и овом Конурсном докумвнтацијом, а који обавезно садржи податке из
Обрасца (Прилог 1).

ПРИЛОГ број 2

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ДОБАРА

За јавну набавку „Материјал за одржавање хигијене возила возног парка",
• број ЈН/2100/0088/2020

Датум 

ПРОДАВАЦ:

(Назив правног лица)

(Адреса правног лица)

КУПАЦ:

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

11000 Београд
Огранак.

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

31250 Бајина Башта

Број Уговора/Датум:  
Број налога за набавку/наруџбенице (НЗН):  
Место извршене испоруке добара/ Место трошка':  

• Објекат: 

А) дЕтАlbHA спЕциФиКАциЈА доБАРА:

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а) је динара.

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-
а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а)

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

❑ ДА
❑ НЕ
Предмет уговора нема видљивих оштеfiења
❑ ДА
❑ НЕ
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Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):

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

Б) да је услуга извршена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврFјују:

ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:

(Име и презиме) Одговорно лице по Решењу за
извршење уговора (Име и презиме)

(Потпис) (Потпис)

1) у с~пучају да се добра односе на веТiи број Места трошка, уз Записник приложити посебну
спец1 фикацију по Месту трошка.

Продавац се обавезује да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.

Обав~за Наручиоца - Купца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на
предмет набавке.

НАПОМЕНА:
Овај 'Записник се доставља само информативано, што значи да Понуђачи исти не
достављају уз Понуду.

Поја uњ ења :

1. 1lалог за набавку=наруцбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на основу
~!говора) о6АвЕзАн пРилог зАписникА.

2. Гlотпис од стране наручиоца - купца на записникујеједан и тоје потпис Одговорног
лица за праfiење извршења уговора именованог Решењем.

З. Продавац је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.
4. Обавеза наручиоца - купца је издавање писменог налога за набавку.
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Jfl „EnemponpHapega Cp6Hje" Eeorpag - OrpaHaK „/CipmHcKo — Ke XE" BapHa Sauna
KoHKypcHa RoKymeHraumja JH/2100/0088/2020

MO/1E11 YrOBOPA 0 KY11011P0AAJ11 /105APA
JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0088/2020

”Mareptijan aa owicaBampe xmrmjeme moamna BO3HOr napKa"

Y cKnady ca damum Modenom yeoeopa u enemeHmuma HajnoearbHuje noHyde 6uhe 3aicrbygeH
Yaoeop o jaeHoj Ha6aequ. I7oHyhaq damu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u docmaarba y
noHyou.

OBaj yroBop 3aKrbytainvi cy y Bajmoj Bawm, gaHa   rogive:

ITOBOPHE CTPAHE:

1. Jame npeRyaehe "Eneicrponpmepega Cp6mje" BeorpaR, BanKamcKa 13
OrpamaK "APPIHCK04111MCKE )(11,EIPOEI1EKTPAHE" Bajmma Sauna
Tpr gywaHa JepKouria 6poj 1, 31250 Bajma Bawra

MaTiiHHL4 6poj: 20053658
111/15: 103920327
TeKyrivi payyH 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa ag Beorpag

Kora 3acTyna pyKoBogvinaq 3a umBecTmunje, mogepHinaLwijy 11 pesinTannaLmjy npo113BogHwx
arperaTa y OrpaHKy gpmcKo - flinmcKe XE, Bajma Baum, >KerbKo PmcmmoBvh, gwrin.maw.mH)K., Ha
ocHoBy nyHomaja BR gmperropa Jfl Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogmHe

IA

2

2a.

2b.

(ygarbem TeKcry: - Kynag)

113  

YnNa v 6poj:  
MaTviHma 6poj:  
11115:  
TeKyfun paHyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  
(y garbem TeKcTy: ilpogaBaq)

143  

Ynuu4a 11 6poj: 
MaTLILIHI/1 6poj:  
MB:  
TeKyfun paHyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  
Oman apyne nonyOaqa unu nodu3e0aq)

113  

Ynnta m 6poj:  
MaTviyHvi 6poj:  
111/15:  
TeKyrm pay H 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acryna  
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(члан групе понуТјача или подизвоfiјач)

1

Уговорне стране сагласно констатују:

• да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о
јав н~ им набавкама („Сл.гласник РС`, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео
оте~орени поступак јавне набавке бр.ЈН број ЈН/2100/0088/2020 ради набавке добара и то
„Материјал за одржавање хигијене возила возног парка.

~ 
• д! је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објавгвен на

~орталу јавних набавки дана , као и на интернет страници
Наручиоца.

• да Понуда Продавца, која је заведена код Купца под бројем   од
; 20_. године, у потпуности одговара захтеву Купца из Позива за

~подношење понуда и Конкурсне документације и да му је Купац доделио уговор
војом Одлуком бр. од . . . године.

ПРЕ 4Ет УГОВОРА
~ Члан 1.

Предіупет овог Уговора о продаји добара (даље: Уговор) су добра: материјал за одржавање
хигијене возила возног парка у Огранку ДЛХЕ.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана
у угоореном року, у свему према Понуди продавца број од године, Обрасцу
структуре цене и Конкурсној доментацији за предметну јавну набавку, који као прилози чине
саствни 

ку
 део овог Уговора.

Дели~'I ично извршење уговора Продавац ћe у складу са Понудом, ycmynumu подизвођачу:
1i  (назив ПодизвоРјача из АПР)

и то: (опис добара), са процентом
уч' еш~iа у понуди од (бројчано исказани процента) (попуњава Понуђач).

Продl авац који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио
подизвоfјачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора.
Групl понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извршење
обав~за по основу овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Укупна вредност
(словима: ) динара,
обра~чунатог ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увеFiава
са прописима Републике Србије.

У цеlну су урачунати сви трошкови који се односе на
Коніiурсном документацијом.

Члан 2.

добара из члана 1. овог Уговора износи  
без

се за порез на додату вредност, у складу

предмет јавне набавке и који су одреfјени
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Цена добара из става 1. овог члана утврfјена је на паритету испоручено у складишта ЈП ЕПС —
Огранак "Дринко — Лимеке ХЕ" Бајина Башта и обухвата трошкове које Продавац има у вези
испоруке на начин како је реryлисано овим Уговором.

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

НАЧИН ФАКТУРИСАFbА
Члан 3.

Продавац, за добра која он испоручује, обавезује се да, по извршеној испоруци добара из члана
1. овог Уговора, испостави исправан рачун директно Купцу, односно Огранку "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта, коме је испорука уговорених добара извршена, у року од 3 (три) дана
од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Ако је страно лице регистровано као • ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ
пуномоflника, рачуне за испоруку добара, из става 1. овог члана испоставља искључиво ПДВ
пуномоfiник.

Рачун мора бити издат у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису
испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неfiе бити оверени од стране
Купца и 6иFie враfiени Продавцу на исправку.

Рачун мора бити достављен најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном
месецу, на адресу: Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак „Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, са
обавезним прилозима и то: Записник о извршеној испоруци добара и отпремница на, са
обавезним прилозима и то: Записник о извршеној испоруци добара и отпремница на којој је
наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним
именом и презименом и потписом овлашhеног лица Купца, које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fle се сматрати
неисправним. Уколико, због коришfiења различитих шифарника и софтверских решења није
мoryTie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун
достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из
конкурсне документације и прихваflене понуде.

НАЧИН ПЛАЋАFbА
Члан 4.

Плаflање укупно уговорене цене из члана 2. овог Уговора, извршиfiе се у динарима, на рачун
Продавца за добра које је он испоручио, број рачуна; који се води код
 , у целости, након закључења Уговора, испуњења одложног услова и
након испоруке предмета Уговора, у року до 45 дана од пријема исправног рачуна.

Рок плаТiања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеТiом
документацијом.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.
Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од календарских
дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.
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Наручилац fie 3ахТев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20 календарских
дана од дана ступања Уговора на снаry, у писаном облику, путем е-маила, на адресу:

i  (Попуњаеа Понуђач).
Прода{~ац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, тј. није
дозво

~ 
~ ена сукцесивна испо,рука.

,
Ако Продавац не испуни обавезу о року, Купац fie му оставити примерен накнадни рок'за
испуњење, у ком случају Fie Продавац платити уговорну казну у висини одреFјеној овим
Угово ом.
Ако Пјодавац не ,испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Купац fle
реализовати своја права из средства финансијског обезбеFјења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.
Угово рна казна се обрачунава за сваки дан задоцњења у висини од 0,2°/о од вредности Уговора,
а највше 1 0% укупне вредности Уговора, без пореэа на додату вредност.

ПлаТiање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана.
од дана издавања рачуна од стране Купца.

i. 
Уколико Купац услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је вefia од износа тих
пенаr~а, има право на накнаду раэлике измеfју претрпљене штете у целости и исплаflених
пена а.
Продавац се ocno6afja уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због узрока за који,
он није одговоран.

ОДГОВОРНА ЛИЦА И КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Овл шhени представници за праfiење испуњења уговора су:
- за упца:  за извршење уговора и за реализацију

уговора.
г

- за Продавца:
Овлашfiења и ду'жности овлашflених представника за праfiење испуњења овог Уговора су:

• састављање и потписивање записника о испоруци добара и
• друге активности детаљано наведене у Решењима који су прилог Уговора.

БЕЗ~ЕДНОСТ И ЗДРАВlbE НА РАДУ

Ч• лан 8.
Про Iјавац је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујуfiи
прогисе и ратификоване меfјународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у
Реп ,блици Србији. . ;

• Про~давац је дужан да поштује и акте које доноси Купац, односно акте које стране из Уговора
закri~уче из области безбедности и здравља на раду.
Про~давац је одговоран за предуэимање свих мера безбедности и здравља на раду које је
неопходно спровести, полазеfiи од специфичности предмета Уговора, технологије рада и
сте~еног искуства, како би се заштитили запослени код Продавца, тpefia лица и имовина.
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У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Купац може
раскинути Уговор.

Члан 09.
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су
у Прилоry о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део Уговора.

Члан 10.
Продавац је дужан да колективно осиryра своје запослене у случају повреде на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 11.
Продавац је дужан да Купцу и/или његовим запосленима накнади штету која је настала због
непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Продавца,
односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради испуњења Уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед
смрти или телесне повреде, штета настала на имовини Купца, као и сви други трошкови и
накнаде које је имао Купац ради отклањања последица штетног догаFјаја.

Члан 12.
Продавац је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС",
бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави испоруку добара уколико је забрану
рада или забрану употребе средстава за рад издало лице одреi7ено, у складу са прописима,
од стране Купца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад,
док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом прописа о безбедности и здрављу на
раду.
Продавац нема право на накнаду трошкова насталих эбог оправданог обустављања послова
на начин утврfјен у ставу 1. овог члана, нити моry продужити рок за извршење Уговора, због
тога што је испорука добара основано обустављена од стране лица одреfјеног, у складу са
прописима, од стране Купца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан
и здрав рад.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАF6Е ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Члан 13.
Продавацје одговоран да добра која су предмет овог Уговора не загаFјују, односно минимално
утичу на животну средину, односно да обезбеFјују адекватно смањење потрошње енергије —
енергетску ефикасност.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем
Члан 14.

Продавац се обавезује да да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке;
минимум 2 (два) дана пре планираног датума испоруке, писаним путем на е-маил адресу:
qoran.stamenic(c~eps.rs 
Обавештење из претходног става садржи следеfiе податке: број јавне набавке, у складу са
којом се врши испорука и очекивани час приспеflа испоруке у ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, на
напред наведену адресу.
Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преуэимање
добара у времену од 07,00 до 13,00 часова.
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Пријем предмета уговора констатоваflе се потписивањем Записника о квантитативном пријему
— без п' имедби и/или Отпремнице и провером:
• д' ли је испоручена уговорена количина
• д~ ли су добра испоручена у оригиналном паковању
• д, ли су добра без видљивог owreFieњa
• д ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратеfiа документација наведена у

к нкурсној документацији.

У случlY да доfје до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока
испор ке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраflе се да испорука
није извршена у року.

Квалитативни пријем

Купац
квали•
Купац

Члан 15.
;је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди
ет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима мoryfie.
може одложити утврТјивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави

исправе које су за ту сврху неопходне (атесте, сертификате и др.), али је дужно да опомене
Прод ;вца да му их без одлагања достави.
Укол ко се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан
да об вести Продавца о видљивим и скривеним недостацима, без одлагања.
Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о недостацима
из става 3. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

KynaLL који је Продавцу благовремено и на поуздан начин саопштио своје примедбе због
утврfј~ених недостатака, може:

• захтевати од Продавца да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима
отклоњиве, или да му преда нова добра без недостатака о свом трошку а да испоручена
добра са недостацима о свом трошку преузме;

• , захтевати снижење цене
• ; изјавити да раскида Уговор.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од
тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру,
прет пео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.
Проавац је одговоран за све недостатке и оштеfiења на добрима, која су настала и после
преуримања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).
У слlучају неслагања Продавца са примедбама Купца контролу извршене испоруке добара
извр иfiе независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука мезависне
лаб 'раторије 6иFie коначна и обавеэујуflа за уговараче. '
Тро ; кове контроле сноси Продавац.

сРедствд ФинАнсиЈског о6Ез6ЕЂЕњА
Члан 16.

Mef ица као средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посла
Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од
дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре
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испоруке, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл. лист
СФРЈ" бр. 29/78, 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 обезбеТјења за добро извршење
посла преда Купцу
1) Бланко сопствену меницу која је:

• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране законског
заступника или лица по овлашfiењу законског засryпника, 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. 01103 Уст. повеља)

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

2) Менично писмо — овлашfiење којим продавац овлашflује купца да може наплатити меницу
на износ од минимум 1О°/о од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак
рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашFiења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

3) овлашflење којим законски эаступник овлашflује лица за потписивање менице и меничног
овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
эаконски заступник Продавца;

4) фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за располагање
новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке;

5) фотокопију ОП обрасца и
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).

Уколико се средство финансијског обезбеfјења не достави у уговореном року, Купац има
право да наплати средство финанасијског обезбеђења за озбиљност понуде.
Меница може бити наплаfiена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиТјен уговором.

Члан 17.

Достављање средства финансијског обезбеТјења из члана 16. овог Уговора представља
одложни услов, тако да правно дејство Уговора не настаје док се одложни услов не испуни.
Уколико се средство финансијског обезбеfјења не достави у остављеном року, сматраfiе се да
је Продавац одбио да закључи Уговор.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 18.

Гарантни рок за испоручена добра реryлисан је Законом, а који и стандардно дају произвоfјачи,
односно продавци, а поред тога Наручилац није предвидео посебне захтеве по питању
гарантних рокова.
Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што fie у писаном облику
доставити Продавцу приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за
недостатак.
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Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке
на испорученом добру под условима утврFјеним у техничкој гаранцији и важеfiим законским
пропислма РС. ;
У случају потврi7ивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац fie
испору~ити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од
дана noвpaFiaja рекламираног добра од стране Купца.
Гаран ни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није
коришFiено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру
у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи исто онолико колико и
гарантми рок из првог става овог члана.
Сви трlошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру
које му, се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

НАКНАДА ШТЕТЕi
Члан 19.

Продавацје у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету којује претрпео
Купацј неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза
преуз тих овим Уговором.
Купац; има право на накнаду обичне штете и измакле користи, које је Продавац у време
закљу~чења уговора морао предвидети као мoryfie последице повреде уговора, а с обзиром на
чињенице које су му тада биле познате или морале бити познате.

ВИШ . СИЛА
Члан 20.

Уговорна страна коЈој је извршавање уговорних обавеза онемоryfiено услед дејства више силе,
у обанези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа
настуIпања случаја више силе, писаним путем обавести друry Уговорну страну о настанку више
силе .'и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о наступању више
силе.'
За в 'еме трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак,
или R' битак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или у вези дејства више
силе~неfiе се сматрати штетом коју је обавезна да накнади друга Уговорна страна, ни' за време
трајања више силе, ни по њеном престанку.
Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране Tie
се дqговорити о даљем испуњењу Уговора, о чему fie закључити анекс, или fle се споразумети
о ра~киду Уговора.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.

Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор, у случају да друга Уговорна
стра~на не испуни своју обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, достављањем
писане изјаве о раскиду Уговора другој Уговорној страни.
Купц може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за
предметом Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора, у ком
случају Продавац нема право на накнаду штете.
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ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 22.

Уговор се сматра закrbученим након потписивања од стране законских эаступника Уговорних
страна а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року
Меницу за добро извршење посла.
Важност Уговора траје до обостраног испуњења уговорених обавеза, а најкасније до
31.03.2021. године.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

• Члан 22.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, извештајима, техничким спецификацијама и другим обавештењима да их
користи искључиво у циљу испуњења Уговора и не може их стављати на располагање треfiим
лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиfјеним
одговарајуfiим прописима а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих
информација који је као прилог саставни део Уговора.

Члан 23.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка
промене у, било којем од података у вези са испуњеношfiу услова из поступка јавне набавке, о
насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим променама које
моry утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 24.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.
На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право
Републике Србије а поступак се води на српском језику.

Члан 25.
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 26.
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 Београду/Сталне
арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника (напомена: коначан
текст у Уговору зависи од тога да лије домаРiи или страни Продавац).

Члан 27.

Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне не
повлаче ништавост целокупног Уговора.
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Члан 28.
аставни део овогј говора су и његови прилози, како следи:

➢ Ко курсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0088/2020
➢ Споразум о заједничком наступању — у случају подношења заједничке понуде
➢ По~нуда Продавца, број од . године, која је код Наручиоца

заведена под бројем   дана  . године (не попуњава
Пднуђач) ,

➢ Образац структуре цене
➢ Т~кничка спецификација
➢ Ре'шења о одговорним лицима
➢ Уг~овор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.
➢ Прилог о безбедности и здрављу на раду

Угово~р'не стране сагласно иэјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 29.
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив понуfјача)

Жељко Рисимовиfl, дипл.маш.инж. (потпис)
руководилац за инвестиције,

; модернизацију и ревитализацију
производних агрегата у Огранку Дринско (имв, првзимв и функција потписника модепа

— Лимске ХЕ, Бајина Башта уговора/уговора)

- 1

Напрмена:
Пријложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља
садржину Уговора који ћe бити закључен са изабраним понуђачвм коме буде додељен Уговор
о ја =`ној набавци.
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Jfl „EneKTponpmepem Cp6mje" EeorpaA - OrpaHaK „gpmHcKo - flmancKe XE" Bajima Sawn
KoHKypcHa gloKymeHTaLunja JH/2100/0088/2020

YrOBOP
o gyeamq nocnoeHe TajHe 14 noBeprbrumx HHotopmawaja

3a JABHY HABABKY 6poj JH/2100/0088/2020
„MaTeprijan 3a oximaambe marmjeHe mama BO3HOr napaa"

3aKrbyLieH inmeby:

1. JaaHo npeRy3ehe „Enerrponpmapem Cp6mje" BeorpaA, BanKamcKa 13, OrpamaK
"ApHHCK0 — ThamcKe XE" Bajima Baum,
Tpr TlywaHa JepKoevria 6poj 1, 31250 Esajma Eaurra
Kora 3ac-ryna pyKoeogwinaLl 3a viHeecm.twje, moglepHmaLwijy 11 peevrrarmaLtiijy npovinogHwx
arperaTa y OrpaHKy ,EipmcKo - fliimcKe XE, 6ajwila Baum, >KerbKo Flicwmoewh,

Afrinn.maw.wH}K., Ha ocHoey ilyHomohja Bg goveicropa Jfl Enc 6poj 12.01.178416/1-20 oA
30.03.2020. rogmHe

ME, 20053658
nvis 103920327
TeKyrim paHyH 6poj 160-797-13, 6aHKa V1HTECA a.q. Beorpagt
(y giarbem TeKcTy: Hapromag mnm Kynat4)

11

2.  143  

Yrnit.la   6poj 

Kora 3acryna 

MB  
nvis 
TeKytui paHyH 6poj:  

AanDem TeKary: FlpogiaBag)

LinaHoem rpyne/noximeofiaLuou (oeaj cmae ce yHocu y Moden camo aKo nocmoje)
1.  113  

Yrniqa   6poj 

Kora 3acTyna 

MB  
11145 
TeKyrni paHyH 6poj:  

2  113  

Yruelqa   6poj 

Kora 3acryna 

M6  
nvis 
TeKyfili pay H 6poj:  

Y Ilarbem TeKcTy 3a no-rpe6e oeor Yroeopa - 3ajellHH4K11 Ha3HB CTpame.
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Члан 1
Стран ; су се договориле да у вези са јавном набавком добара ЈН/2100/0088/2020 „Материјал
за одр авање хигијене возила возног парка" (у даљем тексту: Добра), oмoryfle приступ и
разме у података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову
поверr~ивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима
стран :
Овај ~Уговор представља прилог основном Уговору број   од

~г  године.

Члан 2.
Стра е су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа
имају~следеflе значење:
Послдвна тајна је'било која информација која има комерцијалну вредНост зато што није опште
позн ~та нити је доступна треТiим лицима која би њеним коришfiењем или саопштавањем могла
оства~рити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштиFiена одговарајуFiим
мера~па у складу. са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајуflим
стан4ардима у циiљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање треТiем лицу могло нанети
штету држаоцу пословне тајне;
Држа~'лац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришfiење пословне тајне;.
Носа~, и информација — су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали„ физичко
пољ~и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна
тајн
Ознаке степена тајности — реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости1 података
садр~ о,аних на н 'сачу информација, а који се стављају на сам носач и(или) на његову пратеfl'у
доку ентацију;
Дава'лац — Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који
представљају пословну тајну;
При~палац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те
пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;
По атак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик
у ко , е је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по
чиј м налоry, у, чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка
ин~ ормације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно,
пут"м слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је
информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;
Фи ичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреFјен или одредив на
осі-ову личног имена, јединственог матичног броја граfјана, адресног кода или другог обележја
његовог физичког, психолошког,,духовног, економског, културног или друштвеног идентитета. ,

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, ; иновације,
истраживања, ; технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, ј софтвере,'
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
пи'' мено означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под; било којимl
окфлностима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околности свик преговора и сваког уговора измеFју Купца и Продавца. ;
Свака страна ~признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од
су.итинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација
доспела до тpeFie стране. . ј
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Свака страна fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности,
а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важеFiим Законом о заштити
података о личности у Републици Србији.
Осим ако изричито није другачије уреFјено,

• ниједна страна неflе 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

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

Члан 4.
Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и
сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања
поверљивости примљене пословне тајне
Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког
носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање
пословне тајне Даваоца треfiим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности
Даваоца.
Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:
а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца
надлежним органима власти, у складу са важеТiим налогом или захтевом сваког суда, управне
агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје
Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омоryfiио Даваоцу да се успротиви
таквом налоry или захтеву;
б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим эапосленима и другим овлашfiеним
лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уэ услов да Прималац остане
одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим
повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање
наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог
Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским
саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.
Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац
даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

• то било познато Примаоцу у време одавања,
• дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,
• то примљено правним путем без ограничења употребе од треfiе стране која је овлашfiена

да ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришflења пословне тајне

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

Члан 5.
Стране се обавезују да Tie пословну тајну, када се она размењује преко незаштиfiених веза
(факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода
криптовања, комбинованих са одговарајуFiим поступцима који заједно обезбеfјују очување
поверљивости података.
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Члан б.

Свака ¶д Страна је обавезна да одреди :

• и" е и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задуженол це), г
• п~оштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у

апирном облику
• маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају

іоришfiењем интернет-а
• и да о томе обавести друry Страну, писаним документом који је потписан од стране

овлашflеног заступника Стране која шаље информацију.

Размеlна података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из
претхрдног става.!
Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случ~у судског спора измеfју Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са
повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на
конта~кте који •су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.
Уколикоје примопредаја обављена коришFiењем електронске поште, Прималацје обавезан да
одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да
је порука примљена.
Уколi+ико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном

• тајном у року од'два радна дана, рачунајуflи у овај рок и дан када је порука послата,:обавезна
је д~; обустави даље слање података, и да покрене посryпак за откривање разлога кашњења у
досіјвњању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена:
Сла е података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена,
као і да нису нарушене одредбе овог Уговора.

~

усту,пити без пр;етходне сагласности „ ".~

Члан 8.
ДостI ављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се
уз д; едеfiу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну
тајr~у   . Документ или његови делови се не моry копирати, репродуковати или

i
Пр ликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста
на омене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

,
Ma,iеријални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају
да iсадрже следеfiе ознаке степена тајности:

За Купца:

Пословна тајна
~ Јавно предузеnе „Електропривреда Србије" 
алканска 13, Београд - ОГРАНАК „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
' Трг Душана Јерковића број 1,

или:
Поверљиво

Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије"
Балканска 13, Београд - ОГРАНАК „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, ~

~ Трг Душана Јерковиfiа број 1,
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За Продавца:
Пословна тајна

или:
Поверљиво

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

Члан 9.

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

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

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има
право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца noвpaFiaj оригиналних Носача
информација који садрже пословну тајну Даваоца.
Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези
да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити
све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујуfiи, али не 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 одговарајуfiег правног следбеника (следбенике). У
случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог
поступка обезбеди повраfiај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика
копија примљених Носача информација.

Члан 12.
Прималац сноси одговормост за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби
овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране треfiег
лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.
Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне
податке Даваоца и да Tie свака материјална повреда овог уговора иэазивати последице које су
дефинисане законом.

Члан 13.

Стране Tie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења
одредби овог Уговора, реryлишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се
стварна надлежност суда.
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Евентц~лне измене и допцне овог Уговора на снази сц само ц слцчајц да сц састављене ц
писано форми и потписане на прописани начин од стране овлашfiених представника сваке од
Стран~'.

i Члан 15.

На св 'iшто није реryлисано одредбама овог Уговора, примениflе се одредбе позитивноправних
пропи 'а Репцблике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај yговор се сматра закљцченим на дан када сц га потписали овлашfiени застцпници обе
Стра е, а ако га овлашfiени застцпници нисц потписали на исти дан, Уговор се сматра
закљ ченим на дан дрцгог потписа по временском редоследц.

Обав 1 зе према очцвањц поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које сц
претдно дефинисане важе трајно. г

Члан 14.

Члан 17.
Овај !Уговор је потписан ц 6(шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка за
Нарц; иоца/Кцпца и 2 (два) примерка за Продавца.

Уговорне стране'сагласно •иэјављцјц да сц Уговор прочитале, разцмеле и да цговорне одредбе
ц свемц представљајц израз њихове стварне воље.

~ КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

; Жељко РисимовиFi, дипл.маш.инж.
' рцководилац за инвестиције,
; модернизацијц и ревитализацијц

производних агрегата ц Огранкц Дринско
- Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(наэив понуfјача)

(потпис)

(име, презимв и функција потписника модела
уговора/уговора)

1
1
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Прилог о безбедности и здрављу на раду
у отвореном поступку за јавну набавку добара
„Материјал за одржавање хигијене возила

возног парка", број: ЈН/2100/0088/2020

кvпдц:
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,
кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних
агрегата у Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовиfi, дипл.маш.инж.,
на основу Пуномоhја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
ТекуFiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
(у даљем тексту: Наручилац или Купац)

и

ПРОДАВАЦ:
из

Улица   број 
кога заступа ,  
МБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  
(у даљем тексту: Продавац)
Чланови групе/подизвоi7ачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)

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

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)
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Уводн'одредбе
Стран ;' сагласно констатцјц да сУ посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности и
эдравља на радУ својих запослених и дрцгих лица који ц.чествцјц ц реализацији Уговора за јавнУ
набав „Материјал за одржавање хигијене возила возног парка", број: ЈН/2100/0088/2020,
као и свих дрцгих лица на чије эдравље и безбедност моry да УтичУ цслцге које сУ предмет
Угово а.
Стран I сц сагласне:
1 Да је: Пословна политика Нарцчиоца спровоfјење и цнапреFјење безбедности и здравља на
радц ~апослених и свих дрцгих лица која Учествцјц ц радним процесима Нарцчиоца/Кцпца, као
и ли ца' која се затекнУ ц радној околини, ради спречавања настанка повреда на, радУ и
проф~сионалних болести и доследно спровоfјење Закона о безбедности и здравља на радц
("Сл. ~гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и дрцгих прописа Репцблике
Србиј~е и посебник аката Нарцчиоца, која реryлишц овц материјУ.
11.Да ~Нарцчилац захтева од Продавца да се приликом прцжања цслцга које сц предмет овог
Уговора, доследно придржава Пословне политике Нарцчиоца У вези са спровоfјењем и
цнап еfјењем безбедности и здравља на радц запослених и свих дрцгих лица која цчествцјц ц
раднім процесима Нарцчиоца, као и лица која се затекнц ц радној околини, ради спречавања
настанка повреда на радц и професионалних болести и доследно спровоFјење Закона, као и
дрцг ј х прописа Репцблике Србије и посебних аката Нарцчиоца, која реryлишУ овУ материјц, а
све i циљц отклањања или смањења на најмањи мoryFiи ниво ризика од настанка повреда на
рад Ј'или професионалних болести.
111 Д~i Продавац прихвата захтеве Нарцчиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. П едмет овог' Прилога о БЗР је дефинисање права Нарцчиоца и права и обавеза flродавца,
као i његових запослених и дрцгих лица која ангажцје приликом прцжања Услцга које сц предмет
Уговора, а ц вези безбедности и здравља на радУ (У даљем текстц: БЗР).
2. Iродавац, његови запослени и сва дрцга лица која ангажцје, дцжни сц да ц токУ припрема за
пр ање Услцга и које сУ предмет Уговора, ц токц трајања цговорних обавеза, као и приликом
отклањања недостатака ц гарантном рокц, посТцпајУ ц свемУ ц складц са Законом као и осталим
про~писима У Репцблици Србији који реryлишУ овц материјц и интерним актима Наручиоца.

• 3. ф'родавац је дцжан да обезбеди рад на радним местима на којима сц спроведене мере за
бе~бедан и здрав рад, односно да.обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад
и 9редства и опрема за личнц заштитц на радц бцдц прилагоFјени и обезбеТјени тако да не
цгрожавајУ безбедност и здравље запослених и свих дрцгих лица која ангажцје за прцжање
цслцга које сц предмет Уговора, сцседних објеката, пролазника или цчесника ц cao6paFiajY.
4. ~Продавац је дцжан да обавести запослене и дрцга лица која ангажцје приликом прцжањаl
цслцга које сц предмет Уговора о обавезама иэ овог Прилога о БЗР (подизвоfјаче, кооперанте,
по езана лица).
5. Продавац, његови запослени и сва дрцга лица која ангажцје, дцжни сц да се У токц припрема
з прцжање цслцга, које сУ предмет Уговора, ц токц трајања Уговорених обавеза, као и приликом
о клањања недостатака га антном ок , п идржава свих правила, инте них стан аУ Р Р У Р ЈУ Р Р А РАа~ 
п~'оцедцра, цпцтстава и инстрцкција о БЗР које важе код Нарцчиоца/Кцпца, а посебно сУ дцжни
да се придржавајц следеfiих правила:r .
5 ;;1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоFјења мера БЗР; 

'~
5 2. обавезно;је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личнц заштитУ на радц;
513. процедцре Нарцчиоца за спровоFјење система контроле пристцпа и дозвола за рад цвек

орају да буду испоштоване; г
.4. процедцре за изолацијУ и закљцчавање извора енергије и радних флцида цвек морајУ да

бУдУ испоштоване; ;

г

~

1
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5.5. најстроже је забрањен улаэак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца,
под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашfiено
фотографисање;
5.7. обавезно је придржавање правила и сигналиэације беэбедности у cao6pafiajy.
6. Продавац је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других
лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора.
У случају непоштовања правила Б3Р, Наручилац неfiе сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове Продавцу по питању повреда на раду, односно оштеfiења
средстава за рад.
7. Продавацје дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снаry за коју има доказ
о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са Законом
као и прописима који реryлишу БЗР у Републици Србији и која fie бити опремљена
одговарајуfiим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга које су
предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју
и интерним актима Наручиоца.
8. Продавацје дужан да о свом Трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно
стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која fie бити коришfiена за
пружање услуга 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 нeFie бити дозвољено.
9. Продавац је дужан да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка
пружања услуга, достави:
списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са
обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
списак средстава за рад која fle бити ангажована за пружање услуга, и податке о лицу за БЗР
код Продавца.
Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Продавац је дужан да достави доказе о:
9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. коришfiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.
10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав
рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора.
Продавац је дужан да лицу одреFјеном од стране Наручиоца oмoryFiи перманентно моryfiност
за спровоi7ење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених
и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег
пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Продавца као и
надлежну инспекцијску службу.
Продавац се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из става 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.
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Стране!:су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуfiи у обзир
природ'у'  послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за
отклањfање ризика од повреfјивања, односно оштеflења эдравља запослених, као и да
промптно обавештавају једна друry и своје запослене и/или представнике запослених о тим
ризицима и мерама за њихово отклањање.
Начин стваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврfјује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца
oдpefj~ije се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеТјује
безбедност и здравље свих запослених.
12.
облас
свим с

Продавац је дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим догаfјајима из
и БЗР који су настали приликом пружања услуга, које су предмет Уговора, а нарочито о
ласностима, опасним појавама и ризицима.

13. Продавац је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је
издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су
пред ет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга које су предмет Уговора и то у
року оц 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.
14. О'ај Прилог о БЗР је сачињен у б(словима: шест) истоветних примерака од којих 4 (четири)
примерка за Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

Ј

КУПАЦ:

1l "Електропривреда Србије" Београд,i
Огранак

'Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив понуfјача)

Жељко Рисимовиfi, дипл.маш.инж. (потпис)

руководилац за инвестиције,
! модернизација и ревитализација

про~изводних агрегата у Огранку Дринско
- Лимске ХЕ, Бајина Башта

(име, презимв и функција потписника модвла
уговора/уговора)

i
1
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