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На ОснОву члана 32 и 61. ЗакОна 0 јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту ЗакОн), члана 2. Правилника о Обавезним елементима кОнкурсне
дОкументације у поступцима јавних набавки и начину дОказивања испуњенОсти услОва ("Сл.
гласник РС" бр. 86/15), Одлуке 0 пОкретању пОступка јавне набавке брОј 6.05.6-Е.02.01.-
665252/2-2019 од 29.11.2019. године и, Решења 0 ОбразОвању кОмисије за јавну набавку
брОј 6.05.6-Е.02.01.-665252/3-2019 од 29.11.2019. гОдине припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за пОднОшење пОнуда у ОтвОренОм пОступку

за јавну набавку ДОБАРА брОј ЈН/2100/00094/2019
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив
Наручиоца

и адреса
Јавно предузеflе "Електропривреда Србије" Београд,

Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта

Интернет
Наручиоца

i
1

страница

1
~

~.eps.rs

Врст

i

i поступка

~

Отворени поступак

Предмет

~

I
јавне набавке

I

i

Набавка добара:
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

Опис
i
сваке партије

~

Јавна набавка није обликована по партијама.

Циљ

i
i
поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Контакт Жељко Рисимовић
Златан Марковиfi

i~

1
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет, ове јавне набавке, је испорука професионалне заваривачке опреме и
додатног материјала за заваривање намењених за потребе Огранка "Дринско -
Лимске ХЕ" Бајина Башта (даље: Огранак ДЛХЕ), односно за потребе организационих
целина Огранка: ХЕ "Бајина Башта" Бајина Башта, "Лимских ХЕ" Нова Варош и"ХЕ
Зворник" Мали Зворник.

2.2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

• Назив из општег речника набавке: Опрема за заваривање

• Ознака из општег речника набавке: 42662000.

2.3. ОБЛИКОВАF6Е ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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3.1.

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ВРСТА ДОБАРА
Предмет ове јавне набавке, је испорука професионалне заваривачке опреме и
додатног материјала за заваривање намењених за потребе Огранка "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта (даље: Огранак ДЛХЕ), односно за потребе организационих
целина Огранка: ХЕ "Бајина Башта" Бајина Башта, "Лимских ХЕ" Нова Варош и "ХЕ
Зворник" Мали Зворник.
У поглављу број 7. Обрасци и прилози, Образац број 2— Образац структуре цене ове
Конкурсне документације, дата је спецификација заваривачке опреме и додатног
материјала по позицијама. Свака позиција садржи назив добра, опис и захтеване
техничке карактеристике. Поред описа и техничких карактеристика, за поједине
позиције, наведена су и референтна добра како би се захтеване техничке
карактеристике и квалитет што прецизније дефинисали и како би понуђачи, који нуде
добра других произвоi7ача, стекли јаснију слику о захтевима Наручиоца по питању
техничких карактеристика и нивоа квалитета.
Образац структуре цене је на основу места испоруке добара организован у 3 табеле.
У табели 1 је специфицифицирана заваривачка опрема и материјал за потребе ХЕ
'Бајина Башта" Бајина Башта, у табели 2 заваривачка опрема и материјал за потребе
'Лимских ХЕ" Нова Варош и у табели 3 заваривачка опрема и материјал за потребе
ХЕ Зворник" Мали Зворник.

3.2. КОЛИЧИНЕ ДОБАРА
Количине предметних добара, посебно за сваку позицију су дате у Образацу број 2—
Образац структуре цене ове Конкурсне документације.
Количине добара за која су у Образацу број 2— Образац структуре цене јединице
~пера (Ј.М.) изражена у килограмима (додатни материјал за заваривање) су оквирне
количине из разлога што се ови производи пакују, у зависности од произвоfјача, у
паковања различитих тежина што може довести да се приликом испоруке једна мања
i~оличина ових добара испоручи у отвореним паковањима да би се испоручене
количине ускладиле са захтеваним количинама.
1 ;
Испорука добара у отвореним паковањима није прихватљива јер у том случају није
iиoryfie извршити квантитативни и квалитативни пријем добара како је предвиFјено

iiвом конкурсном документацијом.
Сваки понуFјач је обавезан да у оквиру техничке документације која је захтевана у
Іачки 3.3. ове Конкурсне документације достави и податак о величини паковања за
свако понуђено добро чија је јединица мере изражена у килограмима. Уколико
понуfјач не достави захтеване податке његова понуда fle бити оцењена као

iеприхватљива.
Уговорене количине fie одредити Наручилац на основу података које је доставио
понуfјач чија је понуда оцењена као најповиљнија тако што fie оквирну количину за
сваку од наведених позиција поделити са величином паковања за ту позицију. Цео
број, без децимала, добијен на овај начин помножен са величином паковања

представља уговорену количин за ту позицију.
Количине свих осталих добара из у Обрасца број 2— Образац структуре цене, тј.
добара за које је јединица мере изражена у комадима или метрима су фиксне.
I
1

3.3. КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
Понуђач мора да понуди и да, ако његова понуда буде оцењена као најповољнија,
испоручи потпуно нова добра. Под термином "ново добро" подразумева се да добро
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као целина или његови саставни делови претходно нису коришflени и да су у
оригиналном, фабричком паковању.
ПонуТјена добра (апарати, машине, опрема, материјали) морају бити професионалног
квалитета и да, у потпуности, одговарају описима и да испуњавају све захтеве у
погледу техничких карактеристика наведених у Образацу бр. 2— Образац струкryре
цене. Одсryпање техничких карактеристика од зактеваних је прихватљиви само у
случају да понуFјена добра поседују боље техничке карактеристике од захтеваних.
да понуђена добра у потпуности одговарају описима и испуњавају све захтеве
у погледу квалитета и техничких карактеристика понуђач доказује Оригиналном
техничком документацијом или каталошким материјалом у штампаном облику
или копијама каталошких материјала или другим доказима који се достављају
као саставни део понуде.
Сваки достављени доказ мора да буде јасно обележен редним бројем позиције
из Обрасца структуре цене на коју се тај доказ односи.
У случају да понуFјач уз понуду достави доказе из којих се не види да понуfјена добра
одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика и
квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуТјена добра не одговарају
описима и/или немају захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац fie
његову понуду оценити као неодговарајуЋу.
Уколико понуfјач уз понуду не достави захтеване доказе, Наручилац fie његову понуду
оценити као неприхватљиву.

3.4. РОк ИСПОРУКЕ
Изабрани понуђач - Продавац је обавезан да испоруку предметних добара изврши у
року који не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од дана пријема
Захтева за испоруку достављеног, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју
ПонуFјач наведе у понуди.
Наручилац - Купац fie Захтев за испоруку доставити Продавцу најкасније у року од 20
календарских дана од дана ступања Уговора на снагу.

3.5. ВРЕМЕ, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

3.5.1. Најава испоруке
Изабрани понуђач — Продавац треба да изврши најаву испоруке минимум 2 радна
дана пре планиране испоруке и то:
1) Најава испоруке добара специфицираних у табели 1 тј. добара за потрене ХЕ

"Бајина Башта" се врши не е-маил адресу: zeljko.risimovic@_eps.rs ,
2) Најава испоруке добара специфицираних у табели 2 тј. добара за потрене ХЕ

"Лимских ХЕ" се врши не е-маил адресу: miladin.iadzicCШeps.rs,
3) Најава испоруке добара специфицираних у табели 3 тј. добара за потрене ХЕ

"Зворник" се врши не е-маил адресу: sasa.diuric na eps.rs,

3.5.2. Време испоруке
Изабрани понуfјач — Продавац испоруку може вршити, у оквиру дефинисаног рока
испоруке, радним данима, у периоду понедељак — петак од 08 до 14 часова.

3.5.3. Начин испоруке
Изабрани понуfјач — Продавац мора комплетан обим испоруке предметних добара за
извршити о свом трошку.
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3.5.4. , Место испоруке

Изабрани понуТјач — Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних
добара испоручити у магацине Огранака ДЛХЕ и то:

) Испорука по табели 1, добра за потребе ХЕ "Бајина Башта", се врши на адресу:
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ "Бајина Башта"

31256 Перуfiац

2) Испорука по табели 2, добра за потребе "Лимских ХЕ", се врши на адресу:
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
"Лимске ХЕ" Нова Варош

ХЕ "Бистрица"
31325 Бистрица

3) Испорука по табели 3, добра за потребе "ХЕ зворник", се врши на адресу:
Јавно предузеflе "Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ "Зворник" Мали Зворник

Краља Петра 1 бр.40
15318 Мали Зворник

3.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиflе се
квантитативни и квалитативни пријем истих. О пријему fie се сачинити Записник о
извршеној испоруци добара, у складу са моделом Записника из ове Конкурсне
документације.
Квантитативни и квалитативни пријем предметних добара извршиflе се у складу са
спецификацијом добара датој у Обрасцу број 2 прихваТiене Понуде, који Tie бити и

iаставни део Уговора.
Одговорност за сва оштеfiења предметних добара настала у току транспорта и
истовара сноси искључиво изабрани понуfјач-продавац. У том случају, у Запиiснику се
констатују настала оштеfiења и дефинишу временски период у којем .је Продавац
дужан да оштеfiена добра замени исправним идентичних карактеристика.
I

Сматра се да је -квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у
потпуности извршен када Наручилац и продавац потпишу Записник о извршеној

; ~iспоруци добара који не садржи никакве примедбе које предвиfјају додатне обавезе
продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати
iiоначним.

3 7. ГАРАНТНИ РОКОВИ
јарантни рок за испоручена добра наведена у Обрасцу структуре цене у Табели 1
јіод редним бројевима 13 и 56, у Табели 2 под редним бријем 1 и у Табели 3 под
редним бројем 1 не може бити краflи од 24 месеца од дана испоруке и потписивања
Записника о извршеној испоруци добара.
За остала добра из Обрасца број 2— Образац структуре цене, гарантни рокови fie се
реryлисати важеfiим.прописима РС у којимаје Продавацдужан испунити обавезе како
је реryлисано тим законским прописима.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛ. 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУFbЕНОСТ

ТИХ УСЛОВА

Ред.
бр.

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

1'

Услов• -
да је понуfјач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуfiи
регистар;
! оказ:

• за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда

• за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајуfiег регистра

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

сваког члана групе понуђача
■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ

доставити и за сваког подизвођача

2•

Услов•
да понуFјач и његов законски заступник није осуfјиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 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 роТјења
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 осуТјиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на
интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење:
http://www. bq.vi.sud. rs/1t/articles/o-visem-sud и/obavestenie-ke-za-pravna-
1ica.html

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

Посебна напомена:
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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 правног лица, којом се
потврfјује да понуfјач (правно лице) није осуђиван за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита.

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

■ У 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 понуђача

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвоfјачем, ове доказе
доставити и за сваког подизвоFјача

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

• З.

•

i

!

!

•

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
! 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 приход у својој потврди
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуfјач
је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи 'и
потврде mux ocmanux локалних органа/организација/установа

■ Уколико је понуFјач у поступку приватизације, уместо горе наведена
два доказа, потребноје доставити уеерење Агенције за
приеатизацију да се налази у поступку приватизације

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

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

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

4. ' Услов•
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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
эабрану 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 понуFјача Изјава мора бити достављема
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуfјача и оверена
печатом.

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

ПОнуда пОнуТјача који не дОкаже да испуњава наведене Обавезне услове из тачака 1
до 4 ОвОг Обрасца, 6иfie 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.
2. Сваки понуТјач из групе понуТјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведених у овом одељку.

З. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати 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 понуТјач у остављеном, примереном року који не може бити краfiи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fie његову
понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуТјача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешfiе у поступку јавне набавке, односно Наручилац
не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одреРјен Законом
или Конкурсном документацијом, ако је понуТјач, навео у понуди интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави
(пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан
у Регистар понуfјача. Уз наведену Изјаву, понуfјач може да достави и фотокопију
Решења о упису понуfјача у Регистар понуfјача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуfјач није дужан да доставља cneдeFie 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
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5. Уколико је доказ о испцњености цслова електронски докцмент, понцђач доставља копијц
електронског докцмента ц писаном обликц, ц складц са законом којим се ypei7YJe
електронски докцмент.

6. Ако понцfјач има седиште ц дрцгој држави, нарцчилац може да провери да ли сц
документи којима понцfјач доказцје испцњеност тражених цслова издати од стране
надлежних органа те државе.

7. Ако, понцђач није могао да прибави тражена докцмента ц рокц за подношење. понцде,
због тога што она до тренцтка подношења понцде нисц могла бити издата по прописима
државе ц којој понцђач има седиште и цколико цз понцдц приложи одговарајцfiи доказ за
то, нарцчилац Tie дозволити понцFјачц да накнадно достави тражена докцмента ц
примереном рокц.

8. Ако се ц држави ц којој понцfјач има седиште не издајц докази из члана 77. став 1. Закона,
понуfјач може, цместо доказа, приложити својц писанц изјавц, датц под кривичном и
материјалном одговорношfiц оверенц пред сцдским или цправним органом, јавним
бележником или дрцгим надлежним органом те државе

9. Понцfјач је дцжан да без одлагања, а најкасније ц рокц од пет дана од дана настанка
промене ц било којем од података које доказцје, о тој промени писмено обавести
нарцчиоца и да је докцментцје на прописани начин.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде he се извршити применом критеријума "Најнижа
понуТјена цена".
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуfјеној
цени као једином критеријуму.
Укупна цена у понуди служи искључиво за вредновање понуда.
Уговорену вредност fie, након анализе понуда, на основу понуђених јединичних
цена и у складу са тачком 3.2. ове конкурсне документације, формирати
Наручилац.
У случају примене критеријума најниже понуfјене цене, а у ситуацији када постоје
понуде понуђача који нуде добра домаfiег порекла и понуде понуfјача који нуде
добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра
домаflег порекла под условом да његова понуFјена цена није преко 5% веhа у
односу на најнижу понуfјену цену понуfјача који нуди добра страног порекла.
У понуђену цену страног понуfјача урачунавају се и царинске дажбине.
Када понуi7ач достави доказ да нуди добра домаfiег порекла, наручилац fie, пре
рангирања понуда, позвати све остале понуfјаче 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 домаfiег порекла и да доставе доказ.
Предност дата за домаFiе понуfјаче и добра домаТiег 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 домаflе 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 понуfјену цену, као најповољнија
6иFie изабрана понуда оног понуFјача који је понудио краfiи рок испоруке.
Уколико ни после примене резервног критеријума не буде мoryfie изабрати
најповољнију понуду, најповољнија понуда 6иFie изабрана путем јавног жреба.
Извлачење путем јавног жреба Наручила.ц fle извршити у присуству понуfјача који
имају исту најнижу понуfјену цену и исти рок испоруке. На посебним папирима који
су исте величине и боје Наручилац fie исписати називе понуfјача, те папире
ставити у кутију, одакле fie председник Комисије за предметну јавну набавку извуflи
само један папир. ПонуТјачу чији назив буде на извученом папиру биflе додељен
уговор о јавној набавци односно биfiе изабран Одлуком о додели уговора.
Наручилац fie сачинити записник о спроведеном посryпку јавног жреба и исти Tie
доставити свим ПонуТјачима који су учествовали у поступку
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуFјачима како да сачине понуду и
потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове
под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне
набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове одреfјене Законом о јавним набавкама (у
даљем тексту: Закон) и Конкурсном документацијом. Понуда се припрема и
доставља на основу позива, у складу са Конкурсном документацијом, у супротном,
понуда се одбија као неприхватљива

6.1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА NIOPA БИТИ CACTABfbEHA
Наручилац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиflе
поступак јавне набавке на српском језику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико
је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на
српски језик и оверен од стране овлашfiеног преводиоца, у супротном fle понуда

бити одбијена као неприхватљива.
део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на
енглеском или немачком језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди
‚а је документа на енглеском или немачком језику потебно превести на српски

~език, Наручилац Fie позвати понуFјача да у одреfјеном року изврши превод тог дела
понуде.

6.2. iАЧИН САСТАВlbAF6A И ПОДНОШЕF6А ПОНУДЕ
I I
Понуfјач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце
koju cy саставни део конкурсне документације и оверава их печатом и потписом
законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или
лица овлашfiеног од стране законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди.
Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну
садржину понуде.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно
прилози, не моry.накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.~.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди
изврши на свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н", "2 од н" и тако
све до "н од н", с тим да "н" представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да се докази који се достављају уэ понуду, а који због своје
важности не смеју бити оштеflени или означени бројем (финансијска средства
обезбеfјења), стављају у посебну фолију, а на фолији се видно означи редни број
странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази,
I оји се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.
Понуfјач пqдноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сиryрношfiу утврдити да се први пут отвара,
на адресу:

~
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије"

Огранак "Дринско-Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиflа број 1

31250 Бајина Башта
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На коверти је потребно написати назнаку:
ПОНУДА

Јавна набавка број ЈН/2100/0094/2019
Заваривачка опрема и материјал - ДЛХЕ

НЕ ОТВАРАТИ 
На полеFјини коверте обавезно се уписује тачан назив понуFјач, адреса, број
телефона, као и име и презиме овлашnеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеfјини коверте назначити да
се ради о групи понуfјача и навести наэиве и адресе свих чланова групе понуТјача.
Уколико понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуfјачи из групе понуђача или група понуfјача може да одреди једног понуfјача
из групе који Fie потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношhу који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуFјача из групе понуFјача.
У случају да се понуFјачи определе да један понуТјач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношFiу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуfјачи 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 понуТјач 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 оверени) на начин предвиFјен следеfiим ставом
ове тачке:
• Образац број 1— Образац Понуде
• Образац број 2— Образац структуре цене
• Образац број 3— Изјава о независној понуди
• Образац број 4— Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
• Образац број 5— Трошкови припремања понуде,
• Средство финансијског обезбеFјења за озбиљност понуде — Меница као СФО

за озбиљност понуде са пратеТiом документацијом
• Обрасци, изјаве и докази одреFјени тачком 6.8 или 6.9 овог упутства у случају

да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем или заједничку понуду подноси
група понуТјача

• Потписан и печатом оверен "Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
• Потписан и печатом оверен "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
• Овлашfiење за потписника (ако не потписује законски засryпник)
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6.4.

• Споразум о заједничком наступању у случају подношења заједничке понуде
• Техничка документација, наведена у поглављу 3. Техничка спецификација ове

конкурсне документације, којом се доказује да понуђена добра испуњавају
захтеване техничке карактеристике.

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.

HAflONIEHA: 

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

OДHOWEFbE И OTBAPAFbE ПОНУДА

~лаговременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин
I а који су послате.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреFјеног у Позиву,
сматраfiе се неблаговременом, а Наручилац fie по окончању поступка отварања
~iонуда, овакву понуду вратити неотворену понуТјачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Комисија за јавну набавку fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
наведеног у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предуэеhа

~Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, канцеларија
Наташе Поповиfi број 153.
Представници понуFјача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају,
~ре почетка поступка, да доставе Комисији за јавну набавку писано овлашfiење за

~ чествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуFјача)
заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуfјача или другог
заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашfiеног од стране

iаконског заступника уз доставу овлашТiења у понуди.
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци
у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашТiени
представници понуfјача, који преузимају примерак записника.
Наручилац fle у року од 3 (три) дана од дана окончања поступка отварања понуда
поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда

iпонуТјачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.
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6.5. НАЧИН ПОДНОШЕFbА ПОНУДЕ

ПонуFјач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуfјач са
подизвоfјачем.

Понуfјач који је самостално поднео понуду не може истовремемо да учествује у
заједничкој понуди или као подизвоРјач. У случају да понуfјач поступи супротно
наведеном упутству свака понуда понуi7ача у којој се појављује биflе одбијена.
Понуfјач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуfјач,
у оквиру групе понуfјача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац Fie
све такве понуде одбити.

ПонуFјач који је члан групе понуfјача не може истовремено да учествује као
подизвоFјач. У случају да понуfјач поступи супротно наведеном упутству свака
понуда понуђача у којој се појављује биfiе одбијена.

6.6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуда понуfјач може да измени или допуни веfi поднету
понуду писаним путем, на адресу Наручиоца.

На коверти је потребно написати назнаку:

ИЗМЕНА — ДОПУНА ПОНУДЕ
Јавна набавка број ЈН/2100/0094/2019

Заваривачка опрема и материјал - ДЛХЕ
НЕ ОТВАРАТИ 

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fie приликом стручне
оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и
према обрасцу на који се, у вefi достављеној понуди, измена или допуна односи.
У року за подношење понуде понуFјач може да опозове поднету понуду писаним
путем, на адресу Наручиоца.
На коверти је потребно написати назнаку:

ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Јавна набавка број ЈН/2100/0094/2019

Заваривачка опрема и материјал - ДЛХЕ
НЕ ОТВАРАТИ 

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда,
Наручилац такву понуду нeFie отварати, веfi fie је неотворену вратити понуfјачу.
Уколико понуТјач измени или опозове понуду по истеку рока за подношење понуда,
Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеfјења дато на име
озбиљности понуде.

6.7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.
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6.8. ПОДНОШЕF6Е ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЋАЧЕМ

Понуfјач је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично
поверити подизвоfјачу. Ако понуТјач у понуди наведе да fle делимично извршење
набавке поверити подиэвођачу, дужан је да наведе:
• назив подизвоi7ача, а уколико уговор измеfју наручиоца и понуFјача буде

закључен, тај подизвоfјач fle бити наведен у уговору;
• проценат укупне вредности набавке који fie поверити подизвоТјачу, а који не

може бити веfiи од 50% као и део предметне набавке који he извршити преко
подизвоfјача.

Понуfјач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи
приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Обавеза понуfјача је да за подизвоТјача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за
учешfiе из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује
испуњеност тих услова.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуfјач, изузев образаца под пуном
~патеријалном и кривичном одговорношfiу, које попуњава, потписује и оверава
сваки подизвоРјач у своје име.
ПонуТјач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац fie реализовати средство финансијског обезбеFјења и
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвоfјача лице које није навео у понуди, ако је
на страни подизвоfјача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаfiања, ако то лице испуњава све услове одреFјене за подиэвоFјача и уколико
добије претходну сагласност Наручиоца.
IНаручилац може на захтев подизвоFјача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвоfјачу, за део набавке
који се иэвршава преко тог подизвоfјача. Пре доношења одлуке о преношењу
доспелих потраживања директно подизвоРјачу наручилац fie омоryFiити добављачу
да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико
iiотраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуfјач (добављач) у
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
~односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвоfјача.

6.9. ПОДНОШЕFbЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

' 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 чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним
набавкама и то:
• податке о члану групе који fie бити Носилац посла, односно који Tie поднети

понуду и који fie заступати групу понуfјача пред Наручиоцем;
• опис послова сваког од понуFјача из групе понуi7ача у извршењу уговора.
Сваки понуђач из групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку
Услови за yчewfie из члана 75. Закона о јавним набавкама и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова.
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У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и
кривичном одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуТјача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у
складу са чланом 75. став 2. Закона)
ПонуFјачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.10. ПОНУЋЕНА ЦЕНА
Цена се исказује у динарима без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или
без пореза на додату вредност, сматраТiе се сагласно Закону, да је иста без пореза
на додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у
складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна
Fie бити јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраFiе се неприхватљивом.
Понуfјене цене укључују све трошкове реализације предмета набавке до места
испоруке, као и све потребне зависне трошкове (транспорт и осиryрање у
транспорту до места испоруке, царина и царински трошкови, шпедитерске услуге,
трошкови прибављања средстава финансијског обезбеFјења и др.).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац Fie поступити у
складу са чланом 92. Закона.

6.11. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Изабрани ПонуFјач — Продавацје обавеэан да испоруку предметних добара изврши
у року који не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од дана пријема
Захтева за испоруку достављеног, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју
Понуђач наведе у понуди.
Наручилац - Купац fie Захтев за испоруку доставити Продавцу најкасније у року од
20 календарских дана од дана ступања Уговора на снаry.
Уколико Понуfјач понуди дужи рок испоруке од захтеваног, или га понуди описно
или га уопште не понуди, Наручилац fie његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.12. ГАРАНТНИ РОКОВИ
Гарантни рок за испоручена добра наведена у Обрасцу структуре цене у Табели 1
под редним бројевима 13 и 56, у Табели 2 под редним бријем 1 и у Табели 3 под
редним бројем 1 не може бити краТiи од 24 месеца од дана испоруке и потписивања
Записника о извршеној испоруци добара.
За остала добра из Обрасца број 2— Образац структуре цене, гарантни рокови fie
се реryлисати важеflим прописима РС у којима је Продавац дужан испунити
обавеэе како је реryлисано тим законским прописима.
Уколико Понуfјач понуди краfiи гарантни рок од захтеваног, или га понуди описно
или га уопште не понуди, Наручилац fle његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАF6А
Наручилац не може да прихвати било какво авансно плаfiање.
Плаfiање добара која су предмет ове набавке Наручилац fie извршити динарски,
на текуfiи рачун Продавца, по испоруци добара и по потписивању Записника о
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извршеној испоруци добара од стране овлашflених представника Наручиоца и
Продавца без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рачун са обавезним прилозима, Записник о извршеној испоруци добара потписан
без примедби од стране овлашFiених представника Наручиоца и Продавца и
отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количине испоручених
добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашflеног лица
Купца које је примило предметна добра, мора бити достављен најкасније до 05. у
месецу за добра испоручена у претходном месецу, на адресу Наручиоца:

Јавно предузеFiе "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из Конкурсне документације и прихваfiене понуде
(Обраэац број 2- Образац структуре цене). Рачун и отпремница који нису
испостављени на захтеван начин fle се сматрати неисправним. Уколико, због
коришfiења различитих шифрарника и софтверских решења није мoryFie
испоставити отпремницу и рачун на горе наведени начин, Продавацје обавезан да
уз рачун и отпремницу достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна
и отпремнице са эахтеваним називима из конкурсне документације и прихваfiене
понуде.
Изабрани понуђач - Продавац је обавезан да се приликом испостављања рачуна
обавезно позове на број јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код
~iаручиоца).
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биfiе враfiен Продавцу, а плаflање
одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.
Рок плаfiања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном
hратеfiом документацијом на писарници Наручиоца.

6.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

6.15.

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања
понуда.
У случају да понуfјач наведе краfiи рок важења понуде, понуда Fie бити одбијена,
као неприхватљива. ,,~

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеfјења (у даљем
тексту СФО) којим понуfјачи обезбеfјују испуњење својих обавеза у отвореном
поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза
(достављају се по закључењу уговора или уз испоруку).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуfјача,
а исти моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуFјача може бити налогодавац средства финансијског обезбеFјења.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда, тј. у динарима.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
,важност СФО мора се продужити.
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ПонуFјач је дужан да достави следеfiа средства финансијског обезбеfјења:

6.15.1. Меница ка0 СФО за ОзбиљнОст понуде

ПонуТјач 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. 01/03 Уст.
повеља),

• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка
Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воfјења
регистра меница и 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 иэнос од минимум 10% од вредности понуде без ПДВ-а,
са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да
евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење
рока важења менице и меничног овлашFiења, које мора бити издато на основу
Закона о меници;

3) Овлашfiење којим эаконски заступник овлашhује лица за потписивање менице
и меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашflење 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 НБС).

Наручилац има право да изврши наплату СФО за озбиљност понуде - бланко
сопствене менице:
• уколико понуfјач након истека рока за подношење понуда, а у року важења

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

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

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

Меница fie бити враВена изабраном понуFјачу у року од 8 (осам) дана од дана
предаје Наручиоцу средстава финансијског обезбеFјења која су захтевана у
закљученом уговору.
Меница fle бити враfiена понуђачу са којим није закључен уговор одмах 'по
закључењу уговора са понуfјачем чија понуда буде иэабрана као најповољнија.
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Уколико средство финансијског обезбеfјења није достављено у складу са
захтевимам из Конкурсне документације понуда fle бити одбијена као
неприхватљива због битних недостатака.

6.15.2 ; Меница као СФО за добро извршење посла

Изабрани понуFјач - продавац је дужан да у тренутку закљцчења Уговора а
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од
з~аконских 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),
Наручиоцу достави:

)

I ) 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 овлашflења НБС).

Меница може бити наплаfiена у случају да изабрани понуТјач - продавац не буде
~извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиi7ен уговором.

Уколико изабрани понуfјач — продавац не достави Наручиоцу меницу за добро
iизвршење посла у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора; и у складу

Бланко сопствену меницу за добро извршење посла 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. 01/03 Уст.
повеља),

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

2) Менично писмо — овлашfiење којим понуfјач овлашflује 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 овлашnења, које мора бити издато на основу
Закона о меници;

3) 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 заступник понуТјача;
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са захтевима из Уговора и Конкурсне документације, Наручилац може покренути
поступак раскида Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде -
менице за озбиљност понуде.

6.15.3. Достављање средстава финансијског обезбеђења

• Меница за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на:
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана ЈерковиFiа број 1
31250 Бајина Башта.

• 1Иеница за добр0 извршење пОсла гласи на:
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта.

и доставља се, у напред наведеном року, лично или поштом на адресу:
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа број 1

31250 Бајина Башта.
са назнаком:

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕI-6А
Јавна набавка број ЈН/2100/0094/2019

Заваривачка опрема и материјал - ДЛХЕ

6.16. НАЧИН 03HA4ABAF6A ПОВЕРlbИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биfiе коришflени само у току
посryпка јавне набавке у складу са позивом и неfiе бити досryпни ником изван круга
лица која су укључена у поступак јавне набавке.
Ови подаци неflе 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, понуТјач 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 fle позвати понуfјача да уклони ознаку поверљивости. ПонуFјач fie то
учинити тако што Fie његов представник изнад ознаке поверљивости написати
"ОПОЗИВ", уписати даryм, време и потписати се.
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Ако понуТјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац fle третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Fiаручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитеfiи
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се ypefjyje заштита
по словне тајне.
Hefle се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање
понуде.

6.17. ПОШТОВАF6Е ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА

гіl онуfјач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе 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 (Образац бр. 4 из ове
Конкурсне документације).

6.18. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришflење патената, као и одговорност за повреду заштиfiених права
kинтелектуалне својине треfiих лица сноси понуТјач.

~
6.19. НАЧЕЛО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ

6.20.

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

ДОДАТНЕ ИНФОРIИАЦИЈЕ И 06JAWFbEFbA

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на
адресу Наручиоца, са назнаком:

06JAWF6EFbA
Јавна набавка број ЈН/2100/0094/2019

Заваривачка опрема и материјал - ДЛХЕ
или електронским путем на e-mail адресе: zlatan.markovic(Шeps.rs и
zeliko.risimovic(Шeps.rs радним данима (понедељак — петак) у времену од 07 до 15
~часова.
Сва питања и захтеве за додатним инфирмацијама или појашњењима обавезно
~слати истовремено на обе наведене електронске адресе.
Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током
викенда/нерадног дана биfiе евидентиран као примљен првог следеfiег радног
дана.
Наручилац Fie у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев
на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. г
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Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или
понуFјача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем
тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ
да је извршено достављање.
Ако Наручилац у року предвиfјеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако Наручилац иэмени или допуми конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиfјеног за подношење понуда Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац fle поступати у складу са
13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима
јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на
интернет страници www.кjn.gov.rs).

6.21. тРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац
трошкова припреме понуде.
Ако је посryпак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да Понуfјачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израРјени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је ПонуFјач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

6.22. ДОДАТНА 06JAWF6EFbA, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуFјача додатна објашњења која fie му помоfiи
при прегледу, вредновању и упореFјивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуfјача, односно његовог подизвоТјача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fie понуТјачу оставити
примерени рок да поступи по поэиву Наручиоца, односно да омоryfiи 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 поступку отварања понуда.
У случају разлике измеfју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична
цена. Ако се понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац fle
његову .понуду одбити као неприхватљиву.
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6.23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАFbЕ 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. ЗЈН
односно:
• ако понуfјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешhе;
;I ако понуfјач не докаже да испуњава додатне услове;

i ако понуfјач није доставио тражено средство финансијског обезбеТјења;
ако је понуђени рок важења понуде краfiи од прописаног;

г ако понуда садржи друге недостатке због којих није мoryfie утврдити стварну
садржину понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама.

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

~
6.24. РОК ЗА ДOHOWEFbE ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА / ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

~м-Іаручилац fie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од
аксимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

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

6.25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуfјач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда, у пОсryпку 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 0 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 потврFјује да понуђач
није испуњавао свОје обавезе по раније закљученим уговорима ојавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда.
доказ наведеног може бити:
• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

I исправа о реализованом средству обезбеfјења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

~• исправа о наплаFiеној уговорној казни;
;• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном

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

• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвоFјачи, односно чланови групе понуfјача;

• други одговарајуfiи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.

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

6.26. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ,

Понуfјач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омоryflи увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од
дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14.
Закона.

6.27. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЋАЧА

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

6.27.1. РОкОви и начин подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд

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

31250 Бајина Башта
са назнаком:

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Јавна набавка број ЈН/2100/0094/2019

Заваривачка опрема и материјал - ДЛХЕ
Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
zeliko.risimovicCШeps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
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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

Ii дношење понуда или конкурсне документације сматраfiе се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за
I одношење понуда, беэ обзира на начин достављања и уколико је подносилац
з~ахтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
нlедостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

3ахтев 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,
сматраfiе 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.

1
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 два дана
од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЈ6 из
ЗЈН.
i
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.

I
1

6.27.2: Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права

IЗахтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став I. тач. 1) — 7) 3ЈН садржи:
) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,г

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.

Рко поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе
I аручилац fle такав захтев одбацити закључком. ;
Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року
од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе
истовремено доставља наручиоцу.

Страна.27 од 89



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
конкурсна документација ЈН1210010094/2019

6.27.3. 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 плаflања 153 или 253, позив на број
JFi210000942019, сврха уплате: 33П, ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, 11000
Београд - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ", Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250
бајина Башта, јавна набавка број ЈН/2100/0094/2019, прималац уплате: буџет
Републике Србије) уплати таксу од:
1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања

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

понуда.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите
права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права
мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу
заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује
да ли Fie свака странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени
сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова мoryfie је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је
извршни наслов.

6.27.4. Детаљн0 упутств0 0 пОтврди из члана 151. став 1. тачка 6) 3ЈН

Потврда којом се потврfјује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се
захтев сматрао потпуним.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, измеFју
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одреfјени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиfiе се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. 3ЈН која садржи следеnе

елементе:
(1)
(2)

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка
комисија може да изврши увид у одговарајуfiи извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија — Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
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2.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаflања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које

се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашfiеног лица банке.

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.

З. Потврда иэдата. од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајуfiег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
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 моrу се видети на сајту Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-
uplati-repubіicke-administrativne-takse.html и http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-
popunjeni-nalozi-ci.pdf

6.27.5: УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА;

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се

iзвршити на девизни рачун Министарства финансија — Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
~ 1000 Београд, ул. Немањина бр. 17, Србија
SW1FT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија, Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
(11000 Београд
1BAN: RS 35908500103019323073

IАПОМЕНА:
I П~риликом уплата средстава потребно је навести cneдefie информације о плаFiању
; детаљи nnafiaњa (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.
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Y nwory cy micTpyKLimje 3a ynnaTe y Bany-rama: EUR vi USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 — EUR

FIELD 32A: VALUE DATE — EUR- AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

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

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE MT103 — USD

FIELD 32A: VALUE DATE — USD- AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

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

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

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

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

/R535908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA 7-9
BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
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6.28. 3AKЛbY4EFbE УГОВОРА

Наручилац Tie доставити уговор о јавној набавци понуfјачу којем је додељен уговор
у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ПонуТјач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет)
дана од дана закључења уговора достави меницу као СФО за добро извршење
посла.
Ако понуТјач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не
потпише у року од 7 (седам) дана од дана добијања истог, Наручилац може
закључити уговор са првим следеfiим најповољнијим понуТјачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде

прихватљива, наручилац fie сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити
уговор са понуfјачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.29. ИЗМЕНЕ ТОКОМ TPAJAF6A УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног
чланом 115. став 1. Закона, о јавним набавкама.
Наручилац може повеfiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној
, ј абавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има
обезбеfјена финансијска средства, у случају непредвиFјених околности приликом
реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену
цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити
ј~асно и прецизно одреFјени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци,
односно предвиfјени посебним прописима, као што еу: виша сила, измена важеfiих
законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту
настале услед више силе.
У наведеним случајевима наручилац fie донети Одлуку о измени уговора која
садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона о јавним набавкама и у року од
три дана од дана доношења исry објавити на Порталу јавних набавки, као и
доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
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Понуда број 
набавке добара

Образац број 1

ПОНУДА

 за отворени поступакјавне

ЈАВНА нА6АВКА БРОЈ Јн/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И мАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

1) општи поддци о понvЋдчv

назив понуђача:

Адреса понуFјача:

Врста правног лица:

Матични број понуFјача:
1

Поре~ски идентификациони број понуfјача
(пиБј:

Име особе
I I

i
за контакт:

'
~

Елеiронска адреса понуfјача (e-mail):

Телефон:1

Телефакс:

Број
1
рачуна понуFјача и назив банке:

Лице~
уговора

овлашFiено за потписивање

2) по,нvдv подноси:
А) сдмостдлно

6) сд подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничку понvдv

Напомена: 
Заокружити начин подношења понуде
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3) поддци о подизвоЋдчv

1)
Назив подизвођача:

Адреса:

Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који fie извршити подизвођач:
Део предмета набавке који fie
извршити подизвоТјач:

2)
Назив подизвоFјача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који fie извршити подизвоFјач:
Део предмета набавке који Fie
извршити подизвоfјач:

Напомена: 
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуFјачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има вefiu број подизвођача од места предвиђвних у табели, потребно
јв да се наввдени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) поддци о члднv rPvnE понvЋдчд

І) Назив члана групе понуТјача:

Адреса:

Врста правног лица:
~
Матични број:

i Порески идентификациони број:

I~ Име особе за контакт:
i

2) Назив члана групе понуFјача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони 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 ааједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе
ааједн~ичку понуду, а уколико има вefiu број учесника у sаједничкој понуди од места предвиfјених
у табели, потребноје да се наведени обрааац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуFјача који је учесник у ааједничкој понуди.
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конкурсна документација ЈН/2100/0094/2019

5) ЦЕНА И комЕРциЈАлни vслови понvдЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ уКУПНА ЦЕНА без ПДв
(РСд)

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН121001009412019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И мАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

НапОмена: 
Укупна цена у пОнуди служи, искључив0, за вредновање пОнуда.
Уговорену цену fle, након анализе пОнуда, на оснОву пОнуђених јединичних цена и пОдатака 0 тежини
оригиналних пакОвања пОнуТјених добара, фОрмирати Наручилац.

КОМЕРцИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОв НАРУЧИОЦА . ПОНУДА ПОНУЋАЧА

РОК И НАЧИН ПЛАЋАF6А
Наручилац fle nnafiaњe извршити на текуflи рачун

Продавца у законском року до 45 дана од дана
пријема исправног рачуна на писарници

Наручиоца.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАF6А
Сагласан за захтевом Наручиоца

Дд / НЕ
(ааокружити)

РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке не може бити дужи од 60 (шездесет)

календарских дана од дана пријема Захтева за
испоруку

РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке је календарска дана од дана
пријема Захтева за испоруку на следеhу e-mail

адресу

(е-mail адреса понуFјача)
мЕСТО ИСПОРУКЕ

1) Место испоруке добара специфицираних у
табели 1 Обрасца структуре цене је:

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

ХЕ "Бајина Башта"
31256 Перуflац

2) Место испоруке добара специфицираних у
табели 2 Обрасца структуре цене је:

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

"Лимске ХЕ" Нова Варош
ХЕ "Бистрица"

31325 Бистрица
3) Место испоруке добара специфицираних у

табели 3 Обрасца структуре цене је:
ЈП „Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ "Зворник" Мали Зворник

Краља Петра 1 бр.40
15318 Мали Зворник

мЕСТО ИСПОРУКЕ
Сагласан за захтевом Наручиоца

Дд / НЕ
(заокружити)
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0094/2019

УСЛОВ НАРУЧИОЦА : ;' ' . ПОНУДА ПОНУЋАЧА

Рок
(шеэдесет)

РОК BAЖEFbA ПОНУДЕ
важења понуде не може бити краflи од 60

календарских дана од дана отварања
понуда

РОК ВАЖЕF6А ПОНУДЕ
Рок важења понуде је календарских дана од

дана отварања понуда

ПонуiЈач је обвезник плаhања ПДВ-а

ДА/НЕ
(заокружити)

Понуfца
испоруке,

Неопкодно
одговора,

~
понуi7ача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаfiања, рок

место испоруке и рок важења понуде сматраflе се неприхватљивом.

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

Место и датум

М.П.

Понуfјач

Напомене: 
Понуfјач је обавезан да у обрасцу понуде попуни свв комврцијалне услове (сва празна поља и
заокру~гги један од понуРјених одговора на мвстима где се то захтева).

Уколи Iко понуђачи подносв зајвдничку понуду, група понуfјача може да овласти јвдног понуFјача
из групв понуfјача који ћe попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да
образа;ц понуде потпишу и пвчатом овере сви понуfјачи из групе понуРјача (у том смислу овај
образац треба npunaroOumu ввРiвм броју потписника).
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Jr1 "EnetcrponpHapega Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK "Ppm= — Monaca XE" Bajmia Baurra
KoHkypcHa gokymewrawija JH/2100/0094/2019

06pa3m4 6poj 2

05PA3ALI CTPYKTYPE LIEHE

JABHA HABABKA 5130J JH/2100/0094/2019
3ABAP14BA1IKA Or1PEMA 14 MATEPI4JA.11 - arixE

Ta6ena 1 - 3aBapriaaLma onpema ii maTeptajan - XE "Bajima Sauna"

P.B.

,

Ha31113 go6pa , J.M.
OKBilpHa
K01111411Ha

JeilliHnfla

ueHa 6e3 ilAB
(PC)

J0,1114HIPIHa

yeHa ca no
(PC)

BpegHocr
6e3 NIB
(PC)

BpegHocT
ca nAB
(PC)

1 2 3 4 5 6 7 1 8

1.

Elektroda rutilna 2.5 x 350 I
I

kg 50 ,

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.1 E 6013

ISO 2560-A E 42 0 RC 11
Hemijski sastav : C (0.07); Mn (0.5); Si (0.5)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — Omnia 46 "iii odgovarajuae"

2.

Elektroda rutilna 3.2 x 350

kg 50

,,

I
Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.1 E 6013

ISO 2560-A E 42 0 RC 11
Hemijski sastav : C (0.07); Mn (0.5); Si (0.5)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — Omnia 46 "Ili odgovarajuoe"

3.

Elektroda baziana 2.5 x 350

kg 25

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.1 E 7018 H4

ISO 2560-A E 424 B42 H5
Hemijski sastav : C (0.07); Mn (0.5); Si (0.5) HDM (4m1/100g)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — Basic 7018 "ili odgovarajuoe"
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J1-1 "Enerrponpmepe,qa Cp6t4je" Eeorpag
OrpaHax "gpmFicxo — .fhimcxe XE" Eajvnia Sauna
KoHKypcHa RoKymeHTawija JH/2100/0094/2019

P.5._ Ha310113 go6pa J.M.
,.. " -uKempHa
KOJIMIllia_

Jewmtnia
yen 6e3 nAB

Jemiuma
wee ca nits

BpegHocT
6e3 NIB

BpegHocT
ca no

, -- 1PCM--- — - -- - - ----- (PCA) — - — (PCM—
3 4 5 6 7

4.

Elektroda prohromska 2.5 x 350

kg 20

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.4 E 309LMo-16

ISO 3581-A E 23 12 2 L R 32
Hemijski sastav : C (0.02); Mn (0.8); Si (0.8) Cr (23.0); Ni (12.5); Mo (2.7)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — Arosta309Mo "ili odgovarajuCe"

5.

Elektroda prohromska 3.2 x 350

kg 25

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.4 E 309LMo-16

1503581-A E 23 12 2 L R 32
Hemijski sastav : C (0.02); Mn (0.8); Si (0.8) Cr (23.0); Ni (12.5); Mo (2.7)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — Arosta309Mo "ili odgovarajude"

6.

Elektroda prohromska 2.5 x 350

kg 10

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.4 E 312-17

ISO 3581-A E 29 9 R 12
Hemijski sastav : C (0.11); Mn (0.9); Si (1.0) Cr (29.0); Ni (9.0)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — Limarosta312 "ili odgovarajude"

7.

Elektroda prohromska 3.2 x 350

10

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.4 E 312-17

ISO 3581-A E 29 9 R 12
Hemijski sastav : C (0.11); Mn (0.9); Si (1.0) Cr (29.0); Ni (9.0)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — Limarosta312 "ili odgovarajuae"
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Jn "EnerrponpmBpeRa Cp6iije" Beorpail
OrpaHaK "1:113micko — Ke XE" Bajmo Baw-ra
KoHaypcHa Roaymewragmja JH/2100/0094/2019

P.E. Ha3M B go6pa J.M.
KempO Ha

K01111411Ha

JegiiH IHaW

geHa 6e3 ngB
(PC)

JegMH144Ha

yen ca nAB
(PCLI)

BpegHOCT

6e3 nip
(PC)

Bpe/VOCT

ca nAB
(PC,q)

4 5 6 7 8

8.

Elektroda qusana 2.5 x 350

kg 10

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.15 Eni-C1

ISO 1017 E C Ni-CI
Hemijski sastav : C (0.7); Fe (2.0); Ni (97.0)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — RepTecCast 1 "Ili odgovarajuee"

9.

Elektroda qusana 3.2 x 350

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.15 Eni-C1

ISO 1017 E C Ni-CI
Hemijski sastav : C (0.7); Fe (2.0); Ni (97.0)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — RepTecCast 1 'ill odgovarajuoe"

10.

Elektroda gusana 2.5 x 350

kg 10

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.15 EniFe-CI

ISO 1017 E C NiFe-C11
Hemijski sastav : C (0.7); Fe (45); Ni (bal)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — RepTecCast 31 "Ili odgovarajuoe"

11.

Elektroda qusana 3.2 x 350

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.15 EniFe-CI

ISO 1017 E C NiFe-C11
Hemijski sastav : C (0.7); Fe (45); Ni (bal)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — RepTecCast 31 "iii odgovarajuoe"
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Jri "Enerrponpmepega Cp6mje" Beorpag
OrpaHax "gpmicxo - .1114mcxe XE" Bajma Baurra
KoincypcHa AoicymeHTatmja JH/2100/0094/2019

.P.B.
„
na Ao na 6pa J.M.

OKBNpHa
JBANHN4Ha-

ngem 6e3 o
JBANHNt1Ha

y n e ca no,
BpeRHocT
6e3 no

BpeThHocT
ca NIB

.. , —
'

 (PCX1)---_-- - --(Kg) ------- - (PC)-- - (PC)
4 5 6 7 8

12.

Elektroda za aluminiium 2.5 x 350

kg 10

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.3 E4043

ISO 18273 AL 4043A (Alsi5(A))
Hemijski sastav : Al (bat); Si (5.0)
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC - AlSi5 "ili odgovarajude"

13.

Oitraa volfram elektroda

kom 1

Karakteristike:
Preenik : od 1.6 - 5.0 mm
Min ddina electrode : 35 mm
Ugao obrade : 15- 600
Brzina : 6500 min -1
Preonik dijamantskog diska : 90 mm
VPE : 1
Dimenzre :
Ddina : oko 230 mm,
tirina/dubina : oko 150 mm
Visina : oko 200 mm
Te2ina : oko 4,5kg
Podaci o motoru :
Motor: 0.07 kW
Frekvencija 50Hz
Tipa : AC
Faza : 1 Ph
Nominalni napon : 230 V

Referentno dobro:
Stu rmer - Schweigkraft - "ili odgovaraju6e" ,
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Jfl "Enerrponplispega Cp6Hje" Beorpail
OrpaHaK "sElpinHcKo — "ImmoKe XE" Bajmia SawTa
KoHKypcHa RoKymeHTaLmja JH/2100/0094/2019

P.E. H3314113 Lio6pa J.M. 
1 uKampHa
K0111.1411H3

JeimmtiHa
tieHa 6e3 no
(PCM

JeimmtiHa
geHa ca nAB
(PC)

BpemocT
6e3 no
(PC)

BpeRHocT
ca NIB
(PCA)

3 
--1

5 6

14.

2ICA ZA ZAVARIVANJE MIGIMAG — crni delik

k . 180

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS/SF A5 A5.18 ER70S-6

ISO 14341 : G 42 4 M G3 Si 1
EN 440 : G 464 M 03 Si 1

Hemijski sastav : C (0.0.06); Mn (1.45); Si (0.86); S (0.005); P (0.010); Ni
(0.080)
Cu (0.120)
Pretnik lice: 0 0,8mm
Tana kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
Erlikon - Sidefil PLW "iii odgovarajuee"

15.

2ICA ZA ZAVARIVANJE MIGIMAG — crni delik CO2

kg 160

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.18 ER70S-6

EN ISO 0464 M 3S11 / G 42 3 C 3Si1
Hemijski sastav : C (0.78); Mn (1.4); Si (0.85)
Preenik iice: 0 0,8mm
Tana kotura: cca 16 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC ULTRAMAG "iii odgovarajuOe"

16.

2ICA ZA ZAVARIVANJE MIGIMAG — crni delik CO2

kg 240

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.18 ER70S-6

EN ISO G 464 M 3S11 / G 423 C 3S11
Hemijski sastav : C (0.781); Mn (1.4); Si (0.85)
Preonik lice: 01,0mm
Tana kotura: cca 16 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC ULTRAMAG "iii odgovarajude"
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Jf1 "Enerrponpmspega Cp6wje" Beorpag
OrpaHaK "Pipmicko — ice XE" Bajma Baw-ra
KoHaypcHa iloaymewrawija JH/2100/0094/2019

-P.E. -L -  Ha3malio6pa  ' J.M.
,.,u ampH
K01111411Ha-

Jeqapama
Hem 6e3 NIB

Jam anima
yelia ca nip

BpemocT
6e3 nAB

BpeqHocT
ca NIB

-- --- _
--(PCJI) --- - (PCM

- (PC)- -(PC)  
2 3 4 5 6 7 8

17.

21CA ZA ZAVARIVANJE MIGIMAG — crni delik CO2

kg 80

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.18 ER70S-6

EN ISO G 46 4 M 3Si1 / G 42 3 C 3Si1
Hemijski sastav : C (0.781); Mn (1.4); Si (0.85)
Preonik /ice: 01,2mm
Tana kotura: cca 16 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC ULTRAMAG "ili odgovarajuee"

18.

ZICA ZA ZAVARIVANJE MIG — aluminifum CO2

kg 7

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.10 R4047

ISO 18273 S Al 4047 (AlSi12)
EN573.3 EN AW-AlCu6Mn

Hemijski sastav : Al (bal); Si (11-13); Fe (max. 0.8); Cu (max.0.30);
Mn (max.0.15); Mg (0.10); Cr (0); Zn (max0.20); Ti (0); Be (max. 0.0003)
Preanik lice: 01,2mm
Tana kotura: cca 7 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — SuperGlaze 4047 "ili odgovarajuoe"

19.

ZICA ZA ZAVARIVANJE MIGIMAG — prohrom CO2

kg 5

Karakteristike:
Preonik lice: 0 0,8mm
Tana kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
R3o8LS1 "ili odgovarajuoe"
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Jfl "Eneicrponpwapega Cp6tije" Beorpag
OrpaHaK "gpviHcKo — fliimcKe XE" Bajma Bauffa
KoHKypcHa AoKymewrawija J H/2100/0094/2019

P.E. Hama go6pa J.M.
aHpOK Ha

K01111411Ha

Jam*lima
Lieaa 6e3 nAB
(PCM

Jegtonma
gem ca 1111B
(PC)

BpegHocT
6e3 nAB
(PC)

BpegHocT
ca nip
(PC)

1 2 3 1 4 5 6 7 8

20.

2ICA ZA ZAVARIVANJE TIG — prohrom

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.9 ER308L

1S014343 W19 9 L
Hemijski sastav: C (0.01; Mn (1.7); Si (0.4); Cr (20);
Ni (10); Mo (0.1)
Preonik lice: 01,6mm
Duiina ice:i  1000mm
Telina kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — LNT 304L "Ili odgovarajude"

21.

2ICA ZA ZAVARIVANJE TIG — prohrom

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.9 ER308L

1S014343 W19 9 L
Hemijski sastav : C (0.01; Mn (1.7); Si (0.4); Cr (20);
Ni (10); Mo (0.1)
Preonik lice: 02,4mm
Ddina ice: 1000mm
Te2ina kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — LNT 304L "Ili odgovarajude"

22.

2ICA ZA ZAVARIVANJE TIG — aluminlium

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.10 R4047

ISO 18273 S Al 4047 (AIS112)
EN573.3 EN AW-AlSi12

Hemijski sastav : Al (bal); Si (11-13); Fe (max. 0.8); Cu (max.0.30);
Mn (max.0.15); Mg (0.10); Cr (0); Zn (max0.20); Ti (0); Be (max. 0.0003)
Preenik lice: 02,0mm
Tana kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — SuperGlaze 4047 "ill odgovarajude"
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J11 "Enek-rponpmepega Cp6mje" Beorpag
OrpaHak "gpmmcko — .11mmcke XE" BajmHa Esawra
KoHkypcHa AokymeHTaHmja JH/2100/0094/2019

  Ha3mB Ao6pa  J.M.
O ilo mpHa
K01114414Ha

• Jeammmmma
gem 6e3 NIB

Jeilimmtima
LieHa ca no

BpeitHocT
6e3 no

BpegmocT
ca nAB

, . ---------0,cm-
•_•

(Pm ___. _
(PC) 

1 2 I 3 4 5 6 7 8

23.

2ICA ZA ZAVARIVANJE TIG — crni &Ilk

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.18 ER70S-3

EN ISO 636A W42 5 W2S1
Hemijski sastav : C (0.08) ; Mn (1.1); Si (0.6)
Prednik lice: 01,6mm
Dana ice:i  1000mm
Tana kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — LNT 25 "ill odgovarajude"

24.

2ICA ZA ZAVARIVANJE TIG — crni dank

kg 10

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.18 ER70S-3

EN ISO 636A W42 5 W2S1
Hemijski sastav : C (0.08) ; Mn (1.1); Si (0.6)
Preanik lice: 02,0mm
Dana ice: 1000mm
Tana kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — LNT 25 "ili odgovarajude"

25.

2ICA ZA ZAVARIVANJE TIG — crni oink

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.18 ER70S-3

EN ISO 636A W42 5 W2Si
Hemijski sastav : C (0.08) ; Mn (1.1); Si (0.6)
Prednik /ice: 02,4mm
Dana ice: 1000mm
Tana kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — LNT 25 "ill odgovarajuoe"
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Jfl "Eneicrponpwapega Cp6Hje" BeorpaIt
OrpaHaK ",gptillicKo — flioncke XE" EajmHa Eaw-ra
KoHkypcHa RoKymeHirawi ja J H/2100/0094/2019

P.S. Hams Ao6pa J. M.
OKBHpHa
Komeuma

JeRHHH4He

gm 6e3 nAB
(PC)

JeAHHHLIHe

yen ca rlAB
(PC)

Bpe,qHOCT

6e3 nAB
(PC)

BpeThHocT
ca no
(PCA)

2 3 4 5 6 7 8

26.

2ICA ZA ZAVARIVANJE TIG — prohrom

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.9 ER316LSi

ISO 14343-A W 19 12 3 LSi
Hemijski sastav : C (0.03) ; Mn (1.9); Si (0.8); Cr (18.5); Ni (12.0); Mo
(2.7)
Preonik 2ice: 01,0mm
Ddina ice: 1000mm
Te2ina kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — LNT 316LSi "ili odgovarajuoe"

27.

ZICA ZA ZAVARIVANJE TIG — prohrom

kg 5

Karakteristike:
Klasifikacija: AWS A5.9 ER316LSi

ISO 14343-A W 19 12 3 LSi
Hemijski sastav : C (0.03) ; Mn (1.9); Si (0.8); Cr (18.5); Ni (12.0); Mo
(2.7)
Preenik l' ice: 01,6mm
Du2ina ice: 1000mm
Te2ina kotura: cca 5 kg
Referentno dobro:
LINCOLN ELECTRIC — LNT 316LSi "ili odgovarajuoe"

28.
Volfram elektroda zelena 1.6 x 175

kom 10Referentno dobro:
Abicor Binzel "ili odgovarajuoe"

29.
Volfram elektroda zelena 2.4 x 175

kom 10Referentno dobro:
Abicor Binzel "ili odgovarajuee"

30.
Volfram elektroda zlatna 1.6 x 175

kom 20Referentno dobro:
Abicor Binzel "Ili odgovarajuoe"
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Jil "Enerrponpvnspega Cp6mje" Eseorpag
OrpaHaK ",qpiiHcKo — fhimcKe XE" Ea*Ha Eawra
KomPipcHa AoKymeHTammja J H/2100/0094/2019

RE.  Hanago6pa J.M.
-

ChcBmPlia .__
1031111414H3 -

JeRmiiiHa
. ueHa 6e3 nip 
--------

Jegimitffla
yeHa ca no 

BpeigHom
6e3 no

BowlHoc'.
ca nip

--(PM 
. _. .,. _ _

PC) (PC) (PC)
2 3 4 5 6

.,_"
7 8

31.
Volfram elektroda zlatna 2.0 x 175

kom 20
i
I

,

i

Referentno dobro:
Abicor Binzel 'iii odgovarajuOe"

32.
Volfram elektroda zlatna 2.4 x 175

kom 20

, 1

•Referentno dobro:
Abicor Binzel 'iii odgovarajuoe"

33.
Volfram elektroda ljubitasta 1.6 x 175

kom 10Referentno dobro:
Abicor Binzel "iii odgovarajuae"

34.
Volfram elektroda liubieasta 2.0 x 175

kom 10
.
,

Referentno dobro:
Abicor Binzel 'iii odgovarajuee"

35.
Volfram elektroda liubieasta 2.4 x 175

kom 10Referentno dobro:
Abicor Binzel "iii odgovarajuoe"

36.
Pasta za di§denje zavara

kg 6Pakovanje 1 kg Hi 2 kg

37.
Opruga MB 15 002.0058

kom 5Abicor Binzel "iii odgovarajuoe"

38.
Ovum MB 25 003.0013

kom 5
'
'Abicor Binzel "iii odgovarajuoe"

39.

,
Dizna M6 0,8 x 25 E-Cu 140.0059

kom 20

,
Abicor Binzel "iii odgovarajuae"

40.
Dizna M6 1,0 x 25 E-Cu 140.0253

i kom 20Abicor Binzel "ll odgovarajuoe"
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Jfl "EneKTponpmapega Cp6mje" Seorpag
OrpaHaK "ripmcKo — flfrumcKe XE" SajmHa Bawra
Komi/pcHa RoKymeHTaLtHja JH/2100/0094/2019

•
P.S. Ha3H ,C106pa

„ 
O KBHpHa

B
1

J.M. !
I KOIllitina
,

JemmitiHa
meHa 6e3 11,1:1B
(PC)

JeaHHH4Ha
ueHa ca nAB
(PC)

BpegHocT
6e3 no
(PC)

Boeivocr
ca NIB
(PCA)

2 3 -1 4 5 6 i 7 8

41.
Dizna M6 0,8 x 28 E-Cu 140.0051

kom 20
i
1

I
Abicor Binzel "iii odgovarajude"

42.
Dizna M6 1,0 x 28 E-Cu 140.0242

kom 20
1

Abicor Binzel "ill odgovarajude"

43.
Dizna M6 1,2 x 28 E-Cu 140.0379

kom 20Abicor Binzel "ili odgovarajude"

44.
Dizna M8 0,8 x 30 E-Cu 140.0114

kom 20
'

•Abicor Binzel "Ili odgovarajuee"

45.
Dizna MB 1,0 x 30 E-Cu 140.0313

kom 20Abicor Binzel "Ili odgovarajude"

46.
Dizna M8 1,2 x 30 E-Cu 140.0442

kom 20Abicor Binzel "iii odgovarajuoe"

47.
t oba MB15 12mm 145.0075

kom 10
I

Abicor Binzel "iii odgovarajude"

48.
t oba MB25 15mm 145.0076

kom 20
'

Abicor Binzel "iii odgovarajuae"

49.
Driae electrode DE 2200 250A

kom 5 1
1

i
' i

,i
Abicor Binzel 'iii odgovarajuoe"

50.
Driae electrode DE 2300 400A

kom 5•Abicor Binzel "Ili odgovarajuee"

51.
Driae electrode DE 2400 500A 1

kom I

,i 
1

5
I

I
Abicor Binzel 'iii odgovarajuoe"
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J1-1 "Enerrponpwaperia Cp6Hje" BeorpaA
OrpaHaK ",qpitmcKo — J1WMcKe XE" BajmHa EawTa
KoHicypcHa AoKymeHTaguja JH/2100/0094/2019

' , 
-Ha3ia-Ao6pa

i OKBHPHa I
J M I- ---

' 
eJ jaHHHLeia

Lim 6e3 no
:=------- 3-

Jegme44Ha
gem ca nAB

BpegHocT ,
6e3 ngB

BpemocT.
ca no- - -- - - ,- K01114411Ha-: --

1P-Ciir : — - (PC) (PC)   (PC)
1 2 3 . 4 5 6 7 8

52.
Vodilica teflonska 1-1, 214m

kom 2Abicor Binzel "iii odgovarajuoe"

53.
S.S Adapter PVC za kalem Noe K300 I

kom 1 5
,,

54.
Sprei za CO2— 400m1

kom 24Abicor Binzel "Ili odgovarajuoe"

55.

Jednostepeni regulator sa dva manometra

kom 5

,

- Telo izradeno ad kovanog mesinga
- Hromirano kuoi§te
- Jednodelno seditte sa unutra§njim filterom i PTFE (Teflon) sedgtem
- Membrana preanika 70mm stabilizuje radni pritisak
Karakteristike:

Maksimalni ulazni pritisak : 230 bar
Gas : Argon / CO2
Protok : 0-30 (Ipm)
Manometar dovodnog pritiska : 0— 315 bar
Protokomer : 0 -30 (Ipm)
Referentno dobro:
HARRIS — 25GX-30-L-AR/CD "ill odgovarajuoe"

56.

Garnitura za gasno sedenie

gar 1

Karakteristike:

- Rezanje do 150mm, moguonost iljebljenja
- Rad na niskom pritisku gorivnog gasa (0,015-0,2 bar-a) bez obzira na
debljinu matrijala 

,

- Metanje gasova u glavi gorionika
- Rukohvat ad ekstrudiranog mesinga sa glavom I ventilom od prohroma
- Dizne sa hromiranim spoljnim omotadem
Referentno dobro:
HARRIS — PRK003 "iii odgovarajude"
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација Јн/2100/0094/2019

Р.Б. Назив добра Ј.М. Оквирна
количина

Јединична
цена без ПДВ

(РСД)

Јединична
цена са ПДв

(РСД)

Вредност
без ПДВ
(РСД)

Вредност
са ПДв
(РСД)

1 2 3 4 5 8 7 8
57 Crevo dvostruko (spoieno)8х8х15 т 100

Табела 1/1 — Рекапитулација за ХЕ "Бајина Башта"
~ УКУПНА ВРЕДНОСТ за ХЕ "Бајина Башта" БЕЗ ПДВ (РСД)

(збир колоне бр. 7)
н УКУПАН ИЗНОС ПДВ за ХЕ "Бајина Башта" (РСД)

111 - УКУПНА ВРЕДНОСТ за ХЕ "Бајина Башта" СА ПДВ (РСД)
(ред број 1+ред број 11)
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0094/2019

Табела 2- Заваривачка опрема и материјал - "Лимске ХЕ"

~ -. ;---   Вредност
Р.Б. • Назив до.бра Ј.М..

Оквирна
количина

-Јединична ---
цена без ПДВ
, (РСД) ' `

= -Јединична=- —Вредност_. 
цена са ПДВ ; . без ПДВ

(РСД) = (РСД)
са ПДВ
(РСД)

1 2 3 4 5 6 ; 7 8

~ -обавезно

Profesionalni invertorski aparat za zavarivanie sa karakteristikama:

Кот. 3

~
~~

i

'

(
!
i

i
(
~

~
~

-прикључни напон - 230V150Hz
-напон празног хода минимално — 80V;
Осигурач 25 А
-подручје заваривања;минимално
ММА-(30-180А);ТІс-(5-200А).
-интерминтенца минимално 60%о -165 А(ТИГ)

-145А(ММА)
-пречник електроде:l,5(1,6) — 5 мм.
-инсталисана снага 5,4kW+-1 О%

поседовање могуFiности рада апарата на
нестабилним изворима струје са осцилацијама
+-3О°/о (или веfiим) у односу на ниминалну вредност
-апарат се испоручује са комплетом за REL заварив.
-MMA (REL) поступак заваривања са рутилном, базном, inox, гусаном и
целулозном електродом.
HOT START- повеflана струја заваривања код паљења лука, ANT1 STICKING -
аутоматско искључивање лука код лепљења електроде, ARC FORCE —
спречавање лепљења електроде за време варења, DC T1G заваривање
(успостављање лука на додир).- тежина до 7 кг.
Сл.(ESAB;DECA; TELWIN; VARSTROJ) или
~одговарајуflи".

2.
Електрода рутилна Е 60131 Е 38 0 RC 11 или
Е 42 0 RC 11 (2.5 х 350 тт); ОК 46.00 или „одговарајуfiа".Обавезно
поседовање TUV или DB сертификата Паковање не веflе од 6 кг.

Kg. 60 '
ј

3.
Електрода базична Е 70181 Е 42 4В Н5
(2.5 х 350 тт) ; ОК 48.00 или „одговарајуба". "_Обавезно поседовање TUV
или DB сертификата Паковање не веfiе од 6 кг.

Kg. 60

4 
•

Електрода 03.25 тт ; Е 29.9 R12; D1N 8556186 или „одговарајуflа". Паковање
не веhе од 6 кг, Kg. 30 i

5 
•

Електрода f~2.5 тп ; Е 29.9 R12; D1N 8556/86 или „одговарајуба". Паковање
не веhе од 6 кг. Kg. 30 ~~
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0094/2019

Р.Б. Назив добра Ј.М. .; Оквирна
количина

Јединична
цена без ПДВ(РСД)

Јединична
цена са ПДВ

(РСД)
i
ј

Вредност
без ПДВ
(РСД)

1
~
~

Вредност
са ПДВ
(РСД)

. 1 2 3 4 5 6 7 ( 8
6 Електрода 02.5 тт за ваваривање ливеног гвожf)а ; E 100 Ni или EZ-Nika110

или„одговарајуfiа". Паковање не веflе од 6 кг. К.g ~ 30 ~1
7 Електрода EUWELD 303; О2.5 тт, или одговарајуflа". Kg. ј,

!
30 ,~

~

8 Електрода EUWELD 303; 03.25тт, или одговарајуба". Kg.
I

30

9. Клешта за електроде 600А ;Кот. i 10 '1 !i

10. Штипаљка за масу 600А. Кот. :
s

10 1
I

11. Zica za С02 varenje 01,2 тт, kotur te2ine сса 15 kg.
EN 1S014341-A; ESAB i1i „ekvivalent". k g 45 I '1

12.
lпох 2ica za С02 varenje 00,8 тт, kotur te2ine сса 5 kg.
19 9 L Si, Обавевно поседовање TUv или DB сертификата,; ESAB i1i
"ekvivalenY'.

kg ; 20 1;
!
i

13. Tig 2ica za zavarivanje 1NOX-a velicina 0 2.00 тт х 1000 тт,
паковање te2ine сса 5 kg. k Еg ; 20 ~%

14.

Професионална универзална заштитна маска са аутоматским

;
;

Кот. :
i

!

4

'

ј

ј

'

;i

ј
1,
!

затамњењем за електро, С02 и аргонско заваривање.
-Распон нивоа заваривања обухвата опсег D1N 5-8/9-13
-Величина видног поља минимум 98 х 50 мм
-Видљивост у светлом стању D1N 3 или 4
-Напајање: соларне nелије и батерија (у ситуацијама рада без сунчеве
светлости)
-Маска поседује минимум 4 сензора-који гаранryју максималну
ефикасност филтера и бољу заштиту самог вариоца
-Аутоматско укључивање и искључивање
-Стандарди EN175iEN379

15. Шобе за С02 - MB25/M1G250 шоба конусна NW15 (унутрашњи отвор 15мм) Кот. Е
Е

10 ~
~

16. Дизне за С02 — М6 за (0.8тт жицу) i? Кот. : 10 ! ;
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација Јн/2100/0094/2019

Р.Б.

- . - ~ :. _.
, ~ . -

- - - ш - ' '

.
,
Ј М

- . .
кви рна _количина---=

,Јединична
_цена без ПДВ ~,

_ ::Јединична
цена са ПДВ k~

Вредност
без ПДВ .

Вредност
са ПДВ_- •~- ~Назив,добра_.__.  -._ . . (Рсд)п_ _:_. _.-: . (Рсд). . k . (РСд)~. - --- __--_(Рсд)

1 2 3 1 ~4 5 6 7
8

17 Дизне за С02 - Мб за (1,2тт жицу) Кот. 10 i
1

18 Носач дизне са опругом - дифузор МВ25 Кот. 10 1

19. Дизне унутрашње за резач Телеоптик: АС: 30 - 60 Кот. 10 '
1

20 Дизне унутрашње за резач Телеоптик: АС: 60 -100 Кот. 10 ~

21 Дизне унутрашње за резач Телеоптик: АС: 1 00 - 200 Кот. 10 ~
i

22 Дизне унутрашње за резач Телеоптик: АС: 200 - 300 Кот. 10 ~i

23 Спољна дизна за резач Телеоптик: АС: 3-100 Кот. 10
i

24 T1G керамичка шоба 47мм број: 4; 5; 6; 7 и 8.
(од сваке величине по 10 комада). Кот. 50 ~;

25. Волфрам електрода црвена (1,6мм;2,4мм;3,2мм) по 10 комада кот. 30 '
:

26 Волфрам електрода зелена (1,6мм;2,4мм;3,2мм) по 10 комада Кот. 30

Табела 2/1 - Рекапитулација за "Лимске ХЕ"

~ УКУПНА вРЕДНОСТ за "Лимске ХЕ" БЕЗ ПДв (РСД)
(збир кОлОне бр. 7)

ii vкvпдн износ пдв за "Лимске ХЕ" (Рсд)

111 vкvпнд вРЕдност за "Лимске ХЕ•' сд пдв (Рсд)
(ред број 1+ред број 11)
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0094/2019

Табела 3- Заваривачка опрема и материјал — ХЕ "Зворник"

Р.Б. Назив добра
'

Ј М   Оквирна
s количина

Јединична
цена без ПДв

(РСД)

Јединична '
цена са ПДв

(РСД)

вредност
без ПДв
(РСА)

вредност
са ПДв
(РСД)

1 2 3 4 5 6
i

7 8

1

Бензински агрегат за Crpy1V 2.2 KW
!
,
'
ј
i

ј

1

!
~
~

~
'

!

к

1
i
ј

~

'

~
~

!

;

;

!!

:

s

I
'

;
~

Лаган и тих, поседује претварач са микрорачунаром који гарантује електричну
енергију комерцијалног квалитета- што га чини идеалним за употребу са
фреквентно осетљивом ел. опремом; Поседује еколошки гас који подешава
брзину мотора и ради само са пуним капацитетом када је то потребно. Ово
повеfiава економичност потрошње горива и смањује буку; Поседује
паралелну компатибилност.
Техничке карактеристике:

MoтopGKS120R
Запремина 121 стЗ
Систем за паљење
011 A1ert
Заустављање система примарног кола за паљење
Препорученогориво безоловно
Употреба горива (приближно)1,14 (litara / sat)
Капацитет резервоара горива (litri) 3.6
Функција Fue1 Off (искључено гориво) Da — дозољава да ypeFjaj ради у

празном ходу како би се искористило гориво како би помогло у складиштењу
и елиминисало застарело гориво горивним водовима

Непрекидно радно време 8.1 sati *
Оперативни ниво буке (па 7т) 48дВ (А) *
Димензије (Dx~xV) 511 х 290 х 425 (тт)
Тежина (kg) 21 kg
Максимални излаз АС 2200 VA
Називни АС излаз 1800 VA
DC излаз(генератор / пуњач) 8.ЗА
Пуњење батерије ДА
Тип генератора Mulitpole тип ротације(invertor)
Називни напон 240 (V)
Називна фреквенција 50 (Hz)
Мерач горива br
Прекидач АС ДА
DC прекидач ДА
Auto gas
Есо-throttleArperaт за струју 2.2 KW EU22i Honda unu одговарајуflи истих

или бољих карактеристика.
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Р.Б.
-

- - Назив добра--- _—_,-
-
J.NI .

, -
Оквирна
количин а,

• Јединична ; , Јединична
цена без ПДВ • ~ цена са ПДВ 

.. Вредност - •
без ПДВ

-Вредност
са ПДв------- -- - - (Рсд) - -_ -~. --.. --`, (Рсд)- ~..__(Рсд)_ - (Рсд)

1 2 3 4 5 i 6 7 8

2-

Нисколегирана рутилна електрода дебљина 2,5 EN 1S0 2560-А

kg 24

Е

~

~

Универзална рутилна електрода за електролучно заваривање
Погодна за заваривање у свим позицијама
Дебљина:2,5тт
Паковање сса 5kg
Esab elektroda 46.00 2,5 или одговарајуfiи

3.

Нисколегирана рутилна електрода дебљина 3,25 EN 1S0 2560-А

kg 25

~i~
;
;

ј

Универзална рутилна електрода за електролучно заваривање
Погодна за заваривање у свим позицијама
Дебљина:3,25тт
Паковање сса 5kg
Esab elektroda 46.00 3,25 или одговарајуhи

Табела 3/1 — Рекапитулација за ХЕ "Зворник"
~ vкупнА вРЕдност за ХЕ "зворник" БЕз пдв (Рсд)

(збир колоне бр. 7)
11 vкvпдн износ пдв за ХЕ '~Зворник" (Рсд)

111 vкvпнд вРЕдност за ХЕ "зворник" сд пдв (Рсд)
(ред број 1+ред број 11)
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Табела 4 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. • УКУПНА ВРЕДНОСТ за ХЕ "Бајина Башта" БЕЗ ПДВ (РСД)

2. УКУПНА ВРЕДНОСТ за "Лимске ХЕ" БЕЗ ПДВ (РСД)

3. УКУПНА ВРЕДНОСТ за ХЕ '.'ЗвОрник" БЕЗ ПДВ (РСД)

4. УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ (РСД) (збир редова 1, 2 и 3 табеле 4)

s: 
.

укупдн износ пдв (РСД)

6. ; УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ (РСД) (збир редова 4 и 5 табеле 4)`
= :.

Место и датум:

М.П.

ПонуFјач:

Да пОнуfјена добра у пОтпуности одговарају описима и испуњавају све захтеве у пОгледу квалитета и техничких карактеристика
пОнуfјач доказује. ОригиналнОм техничкОм документацијом или каталОшким материјалом у штампаном облику или копијама
каталОшких материјала или другим доказима који се дОставл~ају као саставни део понуде у складу са пОглављем 3. ТЕХНИЧКА
спЕциФикА►циЈд - тачка 3.3 КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) Конкурсне дОкументације.

Сваки достављени доказ мора да буде јасно обележен редним бројем позиције из Обрасца брОј 2 на коју се тај доказ однОси.

Напомена: 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду. овај образац потписује и оверава Носилац посла.
Уколико понуfјач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуfјач.

Страна 56 од 89



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0094/2019

Упутство за попуњавање Обрасца атруктуре цене
- Понуђач начин:

1. у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДВ;
2. у колону (6) уписати колико износи јединична цена са ПДВ;
3. у колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ и то тако што fle 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 вредност 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);
5. у ред број 1 уписује се укупна вредност за све поэиције без ПДВ (збир колоне бр. 7);
6. у ред број 11 уписује се укупан износ ПДВ;
7. у ред број 111 уписује се укупна вредност са ПДВ (ред број 1+ ред број 11);
8. на место предвиFјено за место и даryм уписује се место и датум попуњавања Обрасца структуре цене;
9. на место предвиђено за печат и потпис, понуТјач печатом оверава и потписује Образац струкryре цене.

Табела 5- Рекапитулација попуњава се на следеfiи начин:
1. У ред 1 се уписује Укупна вредност за ХЕ БАЈИНА БАШТА без ПДВ
2. У ред 2 се уписује Укупна вредност за ЛИМСКЕ ХЕ без ПДВ
3. У ред 3 се уписује Укупна вредност за ХЕ ЗВОРНИК без ПДВ
4. У ред 4 се уписује Укупна вредност набавке без ПДВ (збир редова 1, 2 и 3)
5. У ред 5 се уписује Укупан износ ПДВ
6. У ред 6 се уписује Укупна вредност понуђених добара са ПДВ (збир редова 4 и 5)
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Образац број 3

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Службени гласник РС", бр.86/15) Понуi7ач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу потврТјује да је Понуду број:
 за јавну набавку добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

Наручиоца Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд — Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, по Позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца дана  . године, поднео неэависно, без договора са другим
понуFјачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да fie сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС', бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум

М.П.

ПонуТјач

Напомена: 
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуFјача. Изјава мора бити попуњвна, потписана од стране овлашfiвног лица за заступањв
понуFјача из групв понуђача и овврвна пвчатом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава св доставља за понуFјача и сваког
подизвоFјача. Изјава мора бити попуњвна, потписана и овврена од странв овлашfiвног лица за
заступгњв понуfјача/подизвођача и овврвна печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац број 4

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

И ЗЈАВУ

којом пзричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
I  за јавну набавку добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0094/2019
~ ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

пошто~вали обавезе које произилазе из важеflих прописа о заштити на раду, запошљавању
и услiовима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум Понуfјач

1
~

М.П.

Напомена: 
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групв
понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiвног лица за заступањв
понуfјвча из групв понуfјача и овврена пвчатом.
У случају да понуРјач подноси понуду са подизвоfјачвм, Изјава св доставља за понуFјача и сваког
подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и овервна од странв овлашfiеног лица за
заступање понуТјача/подизвоfјача и овврвна печатом.
ПрилtЈком подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примврака.
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Образац број 5

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЕbА ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавник набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Службени гласник РС' бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

динара

динара

Укупни трошкови без ПДВ динара

ПДВ динара

Укупни трошкови са ПДВ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступакјавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца, сходно члану 88. став З. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС',
бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум

М.П.

ПонуFјач

Напомена: 
Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведенв
трошкове и који тражв да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном спучају
Остале трошковв припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не можв 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 понуГјач нв попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му
надокнади трошковв и у Законом прописаном случају
Уколико група понуТјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла. Уколико понуfјач подноси понуду са подизвоFјачем овај образац потписујв и оверава печатом
понуfјач.
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Прилог број 1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

На основу члана 81. Закона ојавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/,15)
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуfјачи из групе понуfјача
меТјусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:

i ПОДАТАК О
~

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЋАЧА

1' Члану групе који fie бити носилац посла,
односно који Tie поднети понуду и који
fie эаступати групу понуFјача пред
наручиоцем:

2. Опис послова сваког од помуfјача из
групе понуђача у извршењу уговора:

З. Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуi7ача:

м. п.

Потпис одговорног лица члана групе понуFјача:

м.п.

Датум:

Напомена: 
У случају подношвња Зајвдничкв понудв попунити, потписати, овврити и доставити овај
Образац, а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и овервн
Споразум у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном докумвнтацијом, а који
обаевзно садржи податке из Прилога број 1.
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Прилог број 2

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01103 Уст. Повеља, Сл. лист
РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03102 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику садржини и начину
коришfiења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  
(наэив и седиипе ПонуFјача)

Матичну број дужника (Понуfјача):  
Текуfiи рачун дужника (Понуfјача):  
ПИБ дужника (Понуfјача):  
издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеflе "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа 1
31250 Бајина Башта

Матични број:  20053658,
ПИБ:  103920327,
Број текуflег рачуна:   160-797-13 Banka lntesa

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број   као средство финансијског обезбеFјења за
озбиљност понуде у поступку јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

Овлашfiујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од
  динара (словима  динара)
(минимално 10% од вредности понуде 6es ПДВ).
Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату најкасније до истека
рока од дана (минимално 30 дана) након истека рока важења наше понуде број
 од године уколико ми, као Дужник:
1. након истека рока за подношење понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје

понуде у оквиру рока важења понуде (опције понуде), или
2. не потпишемо уговор са Наручиоцем у року дефинисаном позивом за потписивање

уговора у случају да је наша понуда изабрана као најповиљнија, или
3. у дефинисаном року, не доставимо или одбијемо да доставимо средство финансијског

обезбеFјења које је захтевано Уговором.
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Евентцални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења
мени~е и меничног овлашflења, за исти број дана за који Fie бити продужен рок важења
понудg.
ОвлаШfiујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеFiим прописима, са роком доспеfiа
по виfјењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код
банака Дужника   (унети назив и
седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текуfiег
рачуна Повероица бр. 160-797-13 Banka lntesa.
ОвлашТiујемо банке, код којих имамо рачуне, да наплату—плаflање 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
наплаi и са рачуна.
Меница је важеfiа и у случају да доfје до промене лица овлашFiених за заступање Дужника,
промеiна лица овлашfiених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужниiка и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашFiеног лица за заступање Дужника
 (унети име 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 (један) задржава Дужник.

Датум: Понуfјач:
М.П.

Потпис овлашfiеног лица

Прилог:
1 i 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност

понуде
2 Овлашflење 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 понуi7ача

3) Фотокопија важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за
располагање новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверена од
стране банке

: 4) Фотокопију ОП обрасца
Е) 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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Прилог број 3

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01103 Уст. Повеља, Сл. лист
РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03102 и 05/ОЗ, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
коришfiења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

дvжник:  
(наэив и седиште ПонуFјача)

Матичну број дужника (ПонуFјача):  
Текуfiи рачун дужника (Понуfјача):  
ПИБ дужника (Понуfјача):  
иэдаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

кОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиflа 1
31250 Бајина Башта

Матични број:  20053658,
ПИБ:  103920327,
Број текуfiег рачуна:  160-797-13 Banka lntesa

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број   као средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла у поступку јавне набавке

ЈАВНА нАБАВкА БРОЈ Јн/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

Овлашfiујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од
 динара (минимално 10% од уговорвне вредности без ПДВ) (и словима
  динара), по основу
Уговора бр.   од   године (заведен код
Корисника — Повериоца) и бр.   од   године
(заведен код дужника).
Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспеfiа
утврТјеном Уговором бр.  од године (заведен код
Корисника — Повериоца) и бр.   од године (заведен
код дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења уговора,
уколико ми, као Дужник не извршимо уговорене обавезе у уговореном року или их
извршимо делимично или неквалитетно.
Евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који fle бити продужен рок важења
уговора.
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ОвлашТiујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безуслОвн0 и неопОзиво,
без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеfiим прописима, са роком дocneFia
по; виf~ењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на• терет свих рачуна код
банака Дужника   (унети назив и
седишпіе Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текуfiег
рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Banka lntesa.
Меница је важеfiа и у. случају да дође до промене лица овлашfiених за заступање Дужника,
промена лица овлашfiених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, осмивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од эначаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашfiеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашћеног 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.

Датум: . Понуfјач:
М.П.

Потпис овлашТiеног лица

Прилог:
1) 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро

извршење посла понуде
2) Овлашfiење којим эаконски заступник овлашflује лица за потписивање менице и

меничног овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашfiење не потписује законски заступник понуfјача

3) Фотокопија важеFiег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за
располагање новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверена од
стране банке
Фотокопију ОП обрасца

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и
овлашfiења НБС).
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Прилог број 4

на основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/ОЗ Уст. Повеља, Сл. лист
РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
коришfiења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

дvжник:  
(назив и седиште ПонуFјача)

Матичну број дужника (ПонуFјача):  
ТекуТiи рачун дужника (Понуfјача):  
ПИБ дужника (Понуfјача):  
издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

кОРИСНИк.- ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеflе "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа 1
31250 Бајина Башта

Матични број:  20053658,
ПИБ:  103920327,
Број текуfiег рачуна:  160-797-13 Banka lntesa

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број   као средство финансијског обезбеfјења за
отклањање недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке

ЈАВНА нАБАВКА БРОЈ Јн/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧкА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

Овлашflујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од
 динара (минимално 5% од уговорене вредности без ПДВ) (и словима
  динара), по основу
Уговора бр.   од   године (заведен код
Корисника — Повериоца) и бр.   од   године
(заведен код Дужника).
Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспеfiа
утврfјеном Уговором бр.   од   године (заведен код
Корисника — Повериоца) и бр.   од  године (заведен
код дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од истека уговореног
гарантног рока, уколико ми, као Дужник не отколонимо све недостатке у гарантном року.
Евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и •продужење рока важења
менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који fie бити продужен гарантни рок.
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Овлашfiујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеfiим прописима, са роком дocneFia
по виfјењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код
банака Дужника   (унети назив и
седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у користтекуfiег
рачуна Повероица бр. 160-797-13 Banka lntesa.

Меница је важеfiа и у случају.да дође до промене лица овлашflених за заступање Дужника,
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 овлашflења, на састављање 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 овлашnеног 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.

Датум: ПонуFјач:
М.П.

Потпис овлашhеног лица

При ior:
1) 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро

извршење посла понуде
2) Овлашiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и

i меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашТiење не потписује законски заступник понуfјача;

3) Фотокопија важеflег Картона депонованих потписа овлашFiених лица за
располагање новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверена од
стране банке

)
5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

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

Фотокопију ОП обрасца
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Прилог број 5

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

ПРОДАВАЦ:

(Назив и адреса Продавца)

Датум: 

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Балканска13

11000 Београд
Огранак

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

31250 Бајина Башта

Број Уговора/Датум:  
Број налога за набавку/наpY4бенице (НЗН):  
Место извршене испоруке добара/ Место трошка':  
Објекат:  

А) ДЕТАlbHA СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији је (без ПДВ) 
ПРИЛОГ:
НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јединицу мере, јединичну цену без
ПДВ-а; укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а)
Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама:

❑ ДА ❑ Н Е
Предмет уговора нема видљивих оштеfiења:

❑ ДА ❑ НЕ
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Укупан број позиција из спецификације:  
Бр;ој уhаза:  
Wавести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
рекла;пације):

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):

В) да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору
потврfјују:

ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:

(Име и презиме) Одговорно лице по Решењу за ,
иэвршење уговора (Име и презиме)

(Потпис) (Потпис)

Напомена:
Овај Записник се достаеља само информативано, што значи да Понуђачи ucmu не
достављају уз Понуду.

По ашњења:
9. 1~алог за набавку=наруцбеница (излазни докумвнт ка Продавцу, издат на основу

1i овора) о6АвЕзАн пРилог зАписника.
2. Готпис од стране наручиоца на Записникује један и то је потпис Одговорног: лица
; за праfiење извршења уговора именованог Решењем. ;
З. Продавац је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани записник.
4. Qбавеза наручиоцаје издавање писменог налога за набавку.
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Jr1"EnerrponpHapega Cp6tije" SeorpaA
OrpaHaK "n1311HCK0 - Ke XE" Bajvma Baw-ra
KoHKypcHa RoKymewrammja JH/2100/0094/2019

8. MOgErl YrOBOPA IIPOIAAJ14 AMAPA

JaBHa Ha6aBKa 6poj JH/2100/0094/2019
3ABAPMBA4KA 011PEMA MATEPMJATI - MIKE

Y cKnady ca damum Modenom yeoeopa u enemeHmuma Hajnoeon.Huje noHyde 6uhe 3aKrbytieH
Yeoeop o jaeHoj Ha6aequ. rloHyhaq damu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u docmaerba y
noHydu.

Cleaj y10B0p 3aKrby9141114 Cy y Bajmoj Bawni, plaHa roAme:

1. JaBHo npeRy3ebe "EneicrponpimpeRa Cp6Hje" Beorpap (C-rapH 1134) 143 Beorparo,
Ynnia BanKaHcKa 13
OrpaHaK ",11PMEICK0-11MMCKE XM,EIPOEllEKTPAHE" Bajmia Baum
Tpr gywaHa JepKosmha 6poj 1, 31250 BajmHa Baum
MarmyHm 6poj: 20053658
MR 103920327
TeKyfim paHyH 6poj: 160-797-13
Sawa: Banca Intesa aA Beorpag
Kora 3acryna pyKoeo14mnat4 3a meecTmLimje, mogepHmaLimja m peemTannaLimja
npomeoAHmx arperaTa y Orpawy gpmcKo — flmmcKe XE, Bajma Baum, >Ken2Ko
1314C141140B14h, Amnn.maw.mm., Ha ocHosy IlyHomohja BL( Amperropa Jfl Enc 6poj
12.01.178416/1-20 oA 30.03.2020. ro1 1iHe,
(y garbem TeKcTy: Kynal..)

2.   143  

Yrimi.Aa 11 6poj  
6poj:  

ni45.  
TeKyrui pay H 6poj:  
Sawa*  
Kora 3acryna  
Hmjm je nriB nyHomoriHmK 
(Kao HocinnaLl nocna y lime 143a paLlyH rpyne noHyr)a4a) y Aarbem TeKcry: 11pogaeat.0

2a.   143  

Yrna4a ii 6poj 
MaT144H14 6poj:  
rms.  
TeKyrna pay H 6poj:  
Sawa'  
Kora 3acTyna  

Hmjm je ngB nyHomoriHmK 
(LinaH rpyne noHybaHa/noAm3sorjaH)

2b   143  
Ynmqa ii 6poj 
MaTmLuim 6poj:  
rms.  
TeKyhm paHyH 6poj:  
Sawa.  
Kora 3acTyna  

je 11,131,B nyHomortHmK 
(HnaH rpyne noHybaHa/no,gm3sobaH)

(Y llarbem Texcry 3a noTpe6e cool- Yroeopa 3ajeAHo: YroeopHe crpaHe)
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН12100/009412019

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују :

. да је Наручилац сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник PG",
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне
набавке добара број ЈН/2100/0094/2019 — Заваривачка опрема и материјал - ДЛХЕ;

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

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

• ' да

Напо'мена: празна поља у Уводним одредбама попуњава Наручилац.

је Купац својом Одлуком о додели уговора број   од
 године изабрао Продавца за реализацију овог Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предl ет овог Уговора о продаји (даље: Уговор) је заваривачка опрема и додатни материјал
за заваривање.
Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1.овог
члана у уговореном року, у свему према сопственој Понуди, Обрасцу структуре цене,
Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, који као прилози чине саставни део
овог Уговора.

Члан 1.

Члан 2.
Продавац у потпуности одговара за извршење свих обавеза из овог Уговора, укључујуfiи и
обаiезе које су поверене подизвоfјачу.
Продавац fie подизвоfјаче ангажовати за извршење следеfiих обавеза и то:

1
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан З.
,Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи  
(сл+овима: ) динара без обрачунатог ПДВ.
Уговорена вредност из става 1. овог члана увеfiава се за порез на додату вредност, у
складу са прописима Републике Србије.
У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су

; од i еt7ени Конкурсном документацијом.
Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у магацине купца
наведене у члану 10. овог Уговора и обухвата све трошкове које Продавац има у вези
испоруке на начин како је реryлисано овим Уrовором.
Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

~
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НАЧИН ФАКТУРИСАFbА

Члан 4.
Продавац се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора и
потписивању Записника о извршеној испоруци добара без примедби, испостави исправан
рачун директно Купцу коме је испорука уговорених добара извршена.
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 нefie бити оверени од
стране Купца и биfiе враhени Продавцу на исправку.
Рачуни морају бити достављени најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у
претходном периоду, на адресе Купца, и то:
1) Рачун за испоручена добра специфицирана у Обрасцу структуре цене, Табела 1 -

Заваривачка опрема и материјал - ХЕ "Бајина Башта", доставља се на адресу:
Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ "Бајина Башта"

3125б Перуfiац
2) Рачун за испоручена добра специфицирана у Обрасцу структуре цене, Табела 2-

Заваривачка опрема и материјал -"Лимске ХЕ", доставља се на адресу:
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
"Лимске ХЕ" Нова Варош

ХЕ "Бистрица"
31325 Бистрица

3) Рачун за испоручена добра специфицирана у Обрасцу структуре цене, Табела 3-
Заваривачка опрема и материјал — ХЕ "Зворник", доставља се на адресу:

Јавно предузеТiе "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

ХЕ "Зворник" Мали Зворник
Kparba Петра 1 бр.40
15318 Мали Зворник

Уз сваки рачун морају бити достављени и обавезни прилози, и то:
1) Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби од стране одговорних

представника Наручиоца и Продавца, и
2) Отпремница на којој је наведем датум испоруке добара, као и количина испоручених

добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашfiеног лица Купца,
које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним наэивима, fie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришfiења различитих шифарника и софтверских решења
није мoryfie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да
уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним
називима из конкурсне документације и прихваfiене понуде.
Продавац се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавеэно позове на број
јавне набавке и заводни број Уговора код Наручиоца.
Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биflе враfiени Продавцу, а плаfiање
одложено на његову штеry све док се не достави исправан рачун.
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1)
ндчин плАЋАњА

Члан 5.
Плаflање Укупно Уговорене цене из члана З. овог Уговора, извршиfiе се У динарима;, на
рачун Продавца број   који се води •код  , банке,
сукцесивно, након сваке појединачне испоруке, У року од 45 дана од дана пријема
исправнограчуна.

Рок niі аflања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеfiом
докУ ментацијом.

Обав~езе по овом УговорУ које доспевајУ У наредној години, КУпац fie реализовати највише
до износа средстава која Tie за тУ наменУ бити одобрена У Трогодишњем програмУ
пословања за године У којима fie се плаflати Уговорене обавезе.

POKi ИСПОРУКЕ

Члан 6.
Продавац се обавезује да испоруку добара изврши У року од дана од дана ступања
Уго Iopa на снаry, односно од дана пријема писменог позива КУпца за испорукУ добара.

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 .одреТјеној овим
Уговl ром.

Ако Продавац не испуни обавезУ ни У остављеном примереном накнадном року, КУпац fle
реализовати своја права из менице за добро извршење посла.

!
УГОВОРНА КАЗнА

Члан 7.
• Угоорна казна се обрачунава за сваки дан задоцњења У висини од 0,2°/о од вредности
Уго~в ора, а највише 1 О% Укупне вредности Уговора, без пореза на додатУ вредност.

Плзfiање пенала У складУ са претходним ставом доспева У року од 10 (словима: десет)
• даiia од дана издавања рачуна од стране КУпца.

Уколико КУпац Услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штетУ која је веflа од износа
тик пенала, има право на накнадУ разлике измеfјУ претрпљене штете У целости и .

; иcilnafieниx пенала. ;

; Продавац се ослобаТја Уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због узрока за
којiп он није одговоран.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕњА

Члан 8.

Меница као гаранција за добро извршење посла

П Родавац је обавезан да КУпцУ У тренутку закљ чења Уговора а наЈкасниЈе У року од 10
(десет) дана од дана закључења Уговора, као средство финансијског обезбеfјења за добро
извршење посла, достави:
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1) Бланко сопствену меницу која је:

• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана и оверена од стране
законског заступника или лица по овлашfiењу законског заступника, на начин који
прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНР:1" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон
о платним услугама (Сл. гласник .РС.број 139/2014 и 44/2018)

• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воfјења регистра меница
и овлашfiења („Сл. гласник РС` бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017) и то документује
овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одреfјеним серијским
бројем, основ на основу кога се иэдаје меница и менично овлашfiење (број ЈН) и износ
из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо - овлашflење којим Продавац овлашfiује купца да може наплатити
меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први поэив, на износ од
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. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора
да се продужи на исти износ као и првобитна менице и менично овлашfiење, које мора
бити издато на основу Закона о меници.

3) Овлашfiење којим законски заступник овлашflује лице за потписивање менице и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не
потписује законски заступник Продавца;

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

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

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

Уговорне стране су сагласне, да Купац може, без било какве претходне сагласности
Продавца, поднети на наплату средство финансијског обеэбеfјења из става 1. овог члана,
у случају да Продавац не испуни у целини или делимично своју обавезу, односно обавезу
не изврши ни у остављеном примереном накнадном року, као и у другим случајевима
неуредног испуњења Уговора.
Уколико се средство финансијског обезбеfјења из ст. 1. овог члана, не достави у
уговореном року, Купац fie реализовати своја права из средства финанасијског обезбеfјења
за озбиљност понуде.
По истеку важности Уговора, уколико је Продавац испунио све обавезе из Уговора, Купац
је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.
У случају реализације права из менице од стране Купца, Продавац је у обавези да у року
од 5 дана достави нову меницу Купцу.
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Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Члан 9.
Продавац је обавезан да Купцу у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство
фина јL~сијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, достави:

1) Бланко сопствену меницу која је:

• ~лздата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана и оверена од стране
законског заступника или лица по овлашflењу 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) и Закон
о платним услугама (Сл. гласник .РС.број 139/2014 и 44/2018.)

• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка Србије у
~складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воFјења регистра меница
и овлашfiења („Сл. гласник РС' бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017) 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 Продавац овлашfiује Купца да може наплатити
меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив на износ од 5%
од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од
га~ранТног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора, односно
гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
oIi лашflења,

3) Овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и
м~ ничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не
г отписује законски заступник понуТјача;

4) ФI отокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашflених лица за располагање

iiвчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке.

5) Ii отокопију ОП обрасца.

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

Меница може бити наплаFiена у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у
погледу отклањања недостатака у гарантном периоду.

Уко~лико се средство финансијског обезбеђења из ст. 1. овог члана, не достави у
уго~вореном року, Купацflе реализовати своја права из средства финанасијског обезбеfјења
за добро извршење посла.

ПоI истеку гарантног рока, уколико је Продавац испунио све обавезе из Уговора, Купац је у
обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

У ~случају реализације права из менице од стране Купца, Продавац је у обавези да у року
од 5 дана достави нову меницу Купцу.

1
i
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МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 10.
Испорука добара која су предмет овог уговора врши се на паритету FCO магацини Купца,
и то:

1) Испорука добара специфицираних у Обрасцу структуре цене, Табела 1- Заваривачка
опрема и материјал - ХЕ "Бајина Башта", врши се на адресу:

Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

ХЕ "Бајина Башта"
31256 Перуfiац

2) Испорука добара специфицираних у Обрасцу структуре цене, Табела 2- Заваривачка
опрема и материјал -"Лимске ХЕ", врши се на адресу:

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

"Лимске ХЕ" Нова Варош
ХЕ "Бистрица"

31325 Бистрица

3) Испорука добара специфицираних у Обрасцу структуре цене, Табела 3- Заваривачка
опрема и материјал - ХЕ "Зворник", врши се на адресу:

Јавно предузеflе "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина.Башта

ХЕ "Зворник" Мали Зворник
Kparba Петра 1 бр.40
15318 Мали Зворник

Продавац се обавезује да, у оквиру утврfјене динамике, отпрему, транспорт и испоруку
добара организује тако да се пријем добара у магацине Купца лоциране на адресама из
претходног става овог члана изврши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу
са инструкцијама и захтевима Купца.
Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке и
приликом истовара пада на терет Продавца.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВlbE НА РАДУ

Члан 11.
Продавац је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујуfiи
прописе и ратификоване меfјународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у
Републици Србији.
Продавацје дужан да поштује и акте које доноси Купац, односно акте које стране из Уговора
закључе из области безбедности и здравља на раду.
Продавац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је
неопходно спровести, полазеfiи од специфичности предмета Уговора, технологије рада и
стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Продавца, треfiа лица и имовина.
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Купац може
раскинути Уговор.
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Члан 12.
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане
су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део Уговора.

Члан 13.
Продавац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 14.
Продавацје дужан да Купцу и/или његовим запосленима накнади штеry која је настала због
непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Продавца,
одноlјно 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 догаТјаја.

~
Продlавац је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник
РС",Ii6p. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави испоруку добара уколико је
забрану рада или эабрану употребе средстава за рад издало лице одреfјено, у складу са
прописима, од стране Купца да спроводи контролу примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом прописа о
без I+едности и здрављу на раду.
Продавац нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања
послова на начин утврfјен у ставу 1. овог члана, нити моry продужити рок за извршење
Угов~ора, због тога што је испорука добара основано обустављена од стране лица
одреfјеног, у складу са прописима, од стране Купца за спровоfјење контроле примене
преsентивних мера за безбедан и здрав рад.

Члан 15.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФ1ИКАСНОСТИ

Члан 16. .
Продавац је одговоран да добра која су предмет овог Уговора не загаfјују, односно

; минимално утичу на животну средину, односно да обеэбеfјују адекватно смањење
потрошње енергије — енергетску ефикасност.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем

Члан 17.
Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке
најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке.
Обавештење из претходног става садржи следеfiе податке: број Уговора у складу са којим
се врши испорука, датум отпреме и очекивани час приспеnа испоруке у место испоруке из
члана 10. овог Уговора.
Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено
преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.
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Пријем предмета уговора констатоваFiе се потписивањем Записника о извршеној испоруци
добара — без примедби и/или Отпремнице и провером:
• да ли је испоручена уговорена количина
• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
• да ли су добра без видљивог оштеТiења.
У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног
рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраfiе се да
испорука није извршена у року.

Квалитативни пријем

Члан 18.
Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара утврди квалитет
испоручених добара, чим је то према редовном току ствари и околностима мoryfie, а
најкасније у року од 8 (осам) дана.
Квалитативни пријем предметних добара извршиFiе се у складу са спецификацијом добара
датој у Обрасцу бр. 2- Образац структуре цене прихваfiене Понуде, који ne бити и саставни
део Уговора.
Уколико се утврди да квалитет испоручених добара не одговара уговореном, Купац је
обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у
року од 3 (три) дана од дана када је утврдио да квалитет испоручених добара не одговара
уговореном.
Ако се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручена добра имају неки
скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без
одлагања, чим утврди недостатак.
Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и
става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.
Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврfјених
недостатака у квалитеry добара, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од
Продавца:
• да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручена

добра са недостацима о свом трошку преузме или
• да одбије пријем добра са недостацима.
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 испорученим
добрима, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о
ОдгОворности за штету.
Продавац је одговоран за све недостатке и оштеfiења на добрима, која су настала и после
преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).
У случају неслагања Продавца са извршеним квалитативним пријемом, као и
неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиТiе
независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне
лабораторије биflе коначна.
Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобаFја Продавца од
његових обавеза и одговорности из овог Уговора.
Трошкове контроле сноси Продавац.
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Уколикl п и1ем предметних добара не буде успешно изв шен, Продавац Је У обавези а
конст~товане недостатке отклони у року од максимално 30 дана. Ако у наведеном року
Продаlвац не отклони наведене недостатке, сматраFiе се да испорука није извршена у року.

•Сматрlа се да је квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у потпуности
извршен када Купац и Продавац потпишу Записник о извршеној испоруци добара који не
садржи никакве примедбе које предвиТјају додатне обавезе Продавца по питању
предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

I
ГАРАНТНИ РОК

1 Члан 19.
Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. наведена у Обрасцу структуре цене у Табели
1 под1 редним бројевима 13 и 56, у Табели 2 под редним бријем 1 и у Табели 3 под редним
бројем 1 износи   месеци/а од дана испоруке и потписивања Записника о
квантитативном и квалитативном пријему добара.
За оllстала добра из Обрасца број 2— Образац структуре цене, гарантни рокови су
реryлисани важеfiим прописима РС у којима је Продавац дужан испунити обавезе како је
реryлисано тим законским прописима.
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.
Проlдавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне
недостатке на испорученом добру под условима утврFјеним у техничкој гаранцији и
ваii fiим законским прописима РС.
У случају потврТјивања чињеница, изложених у рекламационом акry Купца, Продавац fle
испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана
од If ана noвpaFiaja рекламираног добра од стране Купца.
Гарантни 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 у складјr са ставом 1.
овог члана.
Свм трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на

; добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет
; Пр~одавца.

I
НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 20.
Пр'одавац је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је
претрпео Купац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу
оiјавеза преузетих овим Уговором.
Купац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, које је Продавац у време
за~кључења уговора морао предвидети као мoryfie последице повреде уговора, а с обзиром
на чињенице које су му тада биле познате или морале бити поэнате.
УЈ случају преваре или намерног неиспуњења, као и неиспуњења због крајње непажње,
Купац има право захтевати од Продавца накнаду целокупне штете која је настала због
п'овреде уговора, без обзира на то што Продавац није знао за посебне околности због којих
су оне настале.

1
~ ,
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вишд силА
Члан 21.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемоryћено услед дејства више
силе, у обавези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам)
часова, од часа наступања 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 време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један
трошак, или ryбитак 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
fie се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему Fie закључити анекс, или fie се
споразумети о раскиду Уговора.

РАСКИД УГОВОРА

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

ИЗМЕНЕ ТОКОМ TPAJAFbA УГОВОРА

Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у
писаној форми — закључивањем анекса у складу са законом.
Купац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што
су: виша сила, измена важеТiих прописа, мере државних органа, промењене околности у
смислу одговарајуfiих одредби Закона о облигационим односима.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕFbЕ ИЗвРШЕF6А УГОВОРА

Члан 24.
Овлашfiени представници Корисника услуге за праflење испуњења овог Уговора су:

• Жељко Рисимовиfl — одговорно лице за извршење Уговора
• Јелена ТошиТi — одговорно лице за реализацију Уговора.

ОвлашТiени представник Пружаоца услцге за праfiење извршења овог Уговора је:
•   - одговорно лице за извршење Уговора.

Овлашflења и дужности овлашflених представника за праfiење извршења и реализације
овог Уговора су:
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' 
I~ Састављање и потписивање Записника о извршеној испоруци добара ;
• ПраFiење степена и динамике реализације Уговора

:~ Праfiење датума истека Уговора
Праfiење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних

+ одступања
; • Извршавају и све остале активности које су детаљно дефинисане у Решењима о

I 'ј одговорним лицима Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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
• треfii✓им лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиfјеним
одго~варајуFiим прописима а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих
информација који је као прилог саставни део Уговора.

Члан 25.

Члан 26.
Про~~ авац 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 на~У талој 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
могу утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 27.
Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.
Наlовај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право
Републике Србије а поступак се води на српском језику.

Члан 28.
Најодносе Уговорних страна, који нису уреТјени 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.

ј ј Члан 29.
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fle решити
сг~оразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао
изј овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.

Члан 30.
Уfовор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне не
повлаче ништавост целокупног Уговора.

Члан 31.
Уколико Уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са
одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи истеком рока од 12 месеци
од дана закључења Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из
гарантног рока.
Овај Уговор ступа на снаry када Продавац достави средства финансијског обезбеfјења за
добро извршење посла.

~
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Члан 32.
Саставни део овог Уговора су прилози, како следи:
Прилог 1 Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром )
Прилог 2 Споразум о эаједничком наступању - у случају подношења заједничке понуде
Прилог 3 Понуда
Прилог 4 Образац структуре цене
Прилог 5 Решења о одговорним лицима
Прилог б Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.
Прилог 7 Средства финансијског обезбеFјења

Члан 33.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 34.
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за Купца
и 2 (два) примерка за Продавца.

КУПАЦ: ПРОДАВАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринск0 - Лимске ХЕ" Бајина Башта

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

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

(назие понуfјача)

(потпис)

(имв, преэиме и функција потписника модепа
уговора/уговора)

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину Уговора који t•ie бити закључен са изабраним понуђачем комв буде
додељен Уговор ојавној набавци.
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II J11 "Enerrponpmape,qa Cp6mje" BeorpaA
OrpaHaK "gpmHcKo — flinicKe XE" Bap]Ha Bawra
KoHKypcHa AoKymerrrawija JH/210010094/2019

9. YrOBOP 0 L1YBAHDY 110C.110BHE TAJHE 14 110BEPT6141314X 14HOOPMALAI4JA

JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0094/2019
3ABAPMBALIKA 011PEMA M MATEPMJA11 W1XE

3aKrbyLieH inmeby

1. JaBHo npeAyBehe "EnerrponpmpeAa Cp6mje" BeorpaA, BanKaHcKa 13
qjr-paHaK "[IPMHCK0-.111/1MCKE X14/11DOE.11EKTPAHE" Bajma Baum

• Tipr gywaHa JepKomiTia 6poj 1, 31250 BajvHa Baum
• Nlai-w4Hm 6poj: 20053658

11145: 103920327
lieKyrim paLiyH 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa ag BeorPaA
Kora 3acryna pyKoBoAtinaq Ba wHBecnn.wije, moAepHismaqvija 11 peBwranmat.vija
np0113BOAHIIX arpera-ra y OrpaHKy rip11HCK0 — flmmcKe XE, Bajma Baurra, >KanDKO

P 1CI1M01311f1, Avinn.maw.viHm., Ha OCHOBy nyHomonia Amperropa „in Enc 6poj
• 112.01.178416/1-20 oA 30.03.2020. roAme,

I(y Aarbem -reKc-r.y: Kynam)
11

2.

2a

1
113  

YnwI4aw6poj  
MaTMLIHM 6poj:  
111/15:  
TeKyrim pat-iyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna 

Aarbem -reKary: FlpoxiaBaLl)

143  

Yrniqa 14 6poj  
MaT144H11 6poj:  
1114B:  -
TeKyfni pagyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna 

('inaki apyne noHyOatia unu nodu3eo0a4)

113  

Ynva.ta 14 6poj  
ManigHti 6poj:  
IIMB:  
TeKyhm 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna 
((wail apyne noHyOaqa unu nodu3eo0a4)

Y Aaibem TeKciy aa noTpe6e OBOr Yi0B0pa - aajemmtnoi H31113 CTpaHe.
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Члан 1.
Стране су се договориле да у вези са јавном набавком добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0094/2019
ЗАВАРИВАЧКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ - ДЛХЕ

(у даљем тексту: Добра), oмoryfie присryп и размену података који чине пословну тајну, као
и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима
утврРјеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број од
  године.

Члан 2.
Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
односа имају следеfiе значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није
опште позната нити је доступна треfiим лицима која би њеним коришflењем или
саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
заштиfiена одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
обавезама или одговарајуfiим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би
саопштавање треТiем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришfiење пословне
тајне;

Носачи информација — су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко
поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси
Пословна тајна;

Ознаке степена тајности — реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости
података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и(или) на
његову пратеfiу документацију;

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

Прималац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те
пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на
облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј
и сл.), по чијем налоry, у чије име, односно эа чији рачун је информација похрањена, датум
настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације
(непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у
којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив
на основу личног имена, јединственог матичног броја граfјана, адресног кода или другог
обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног
идентитета.
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Члан 3.
Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истра~Сивања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писмно означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било којим
околиостима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околнlости свих преговора и сваког уговора између Купца и Продавца.

Свак страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од
сушт лнске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква
информација доспела до треflе стране.

• Сва а страна fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
лич i сти, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важеfiим Законом о
заш ~ити података о личности у Републици Србији.

Осил ако изричито није другачије уреТјено,

није'дна страна неfiе користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,

нeFi одавати ове информације треfiој страни, осим запосленима и саветницима сваке
стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и
огр~ничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од
стране запослених и саветника); и

fie I~ е 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
colі ствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања

• п I~ ерљивости примљене пословне тајне
Пfималац 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.

О~бавеза из претходног става не постоји у случајевима:
а~ када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти, у складу са важеfiим налогом или захтевом сваког
,да, 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;
6) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашhеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

јв) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
;његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за
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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 треflе стране која је овлашfiена
да ода,

то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришfiења пословне тајне
и/или поверљивих информација власника; или
је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.
Стране се обавезују да fie пословну тајну, када се она раэмењује 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.

Члан 6.
Свака од Страна је обавезна да одреди:
име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено
лице),

поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у
папирном облику

е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају
коришfiењем интернет-а
и да о томе обавести друry Страну, писаним документом који је потписан од стране
овлашfiеног заступника Стране која шаље информацију.
Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза
из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случају 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 контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.
Уколико је примопредаја обављена коришflењем електронске поште, Прималац је
обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном,• пошаље поруку
са потврдом да је порука примљена.
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Уколи О За жено ли е авао а не п ими потв д о п и'ем по ке са приложеномАУ ц Д ц р Р У р 1 У РУ
послоном тајном У рокУ од два радна дана, рачунајуflи У овај рок и дан када је порука
nocnalia, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак; за
откривање разлога кашњења У достављањУ информације да је порука са приложеном
nocnoЈI ном тајном примљена. ;

Слањlе података се може наставити кад и Уколико се покаже да тајност података није
нарушена, као и да нисУ нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.
Достављање пословне тајне ПримаоцУ, У штампаној форми или електронским путем, врши
се Уз~ следеfiУ напоменУ: "Информације које се налаэе У овом документУ представљајУ
посл

I
овнУ тајнУ   . Документ или његови делови се не моry копирати,

penp~о дуковати или Уступити без претходне сагласности " 

Приликам достављања пословне тајне У складУ са претходним ставом, на празне линије
текста напомене из претходног става, Уноси се назив Стране која је Давалац пословне
тајне.

Ма i I ријални и електронски медији У којима, или на којима, се налази пословна тајна морајУ
да садрже cneдeFie ознаке степена тајности:

За КУпца:
Пословна тајна

Јавно предузеfiе "Елекrропривреда Србије"
Балканска 13. Београд

I ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Ј Трг ДУшана Јерковиflа број 1

или:
Поверљиво

Јавно предузеflе "Електропривреда Србије"
Балканска 13. Београд

ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг ДУшана ЈерковиFiа број 1

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).

1
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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, укључујуТiи, али не
ограничавајуhи 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, дође до статусних промена код уговорних
Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуflег 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 одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења
одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од
стране треflег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже
вредне податке Даваоца и да fie свака материјална повреда овог уговора изазивати
последице које су дефинисане эаконом.

Члан 13.
Стране fie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења
одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се
стварна надлежност суда. .

Члан 14.
Евентуалне.измене и допуне овог Уговора на снаэи су само у случају да су састављене у
писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашfiених представника сваке
од Страна.

Члан 15.
На све што није реryлисано одредбама овог Уговора, примениFiе се одредбе
позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет
Уговора.

Страна 88 од 89



ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација Јн/2100/0094/2019

Члан 16.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашfiени заступници обе
Стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра
закљу}~еним на дан другог потписа по временском редоследу.

0бaвel~I е према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.
Овај Уговор је потписан у 6(шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка за
наруifиоца/Купца и 2 (два) примерка за Продавца.

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

КУПАЦ: ПРОДАВАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

ј Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Жељко РисимовиТi, дипл.маш.инж.
ру оводилац за инвестиције, модернизација и

ревитализација проиэводних агрегата у
Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(нааие понуfјача)

(потпис)

(име, презиме и функција потписника модепа
угоеора/угоеора)
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